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Шановні колеги!
Запрошуємо вас до творчої співпраці на сторінках нашого часопису. Спо

діваємося, що матеріали, які розкриватимуть результати ваших наукових 
досліджень, відповідатимуть методологічним засадам сучасного україно
знавства. Редакція журналу публікуватиме наукові розвідки, ґрунтовані на 
поважній джерельній базі, побудовані на принципах системного, комплексного 
аналізу української спільноти на всьому часопросторі її існування – від вито
ків до сьогодення – в усій повноті й суперечливості її буття та в порівнянні 
з іншими спільнотами. Важливо наголосити на залученні українознавцями 
до свого інструментарію набутків сучасної гуманітаристики. З іншого боку, 
нинішні суспільні та геополітичні обставини спонукають до вивчення про
блем історичних коренів української спільноти й історичної пам’яті, а разом 
з тим її цивілізаційного вибору та соціокультурних особливостей. Важли
во, щоб тематика досліджень охоплювала як масштабні суспільні процеси 
і явища, так і розкривала різноманітні аспекти мікроісторії, роль, запити 
і життєві шляхи окремих людей як учасників соціокультурного процесу. Су
часна російськоукраїнська війна гостро вказує на кризу гуманітарної полі
тики України не лише на анексованих та окупованих теренах, а в цілому як 
засадничої системи будівництва держави. Це визначатиме і планування про
блематики досліджень, і вибір тем до публікацій на сторінках журналу.

До друку приймаються наукові статті українською та іншими мовами, 
які друкуються вперше і мають як проблемноузагальнювальний, так і кон
кретнофактологічний характер та стосуються різних аспектів життя 
спільноти, оперті на оригінальні практичні дослідження. 

Подані матеріали повинні містити:
– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими проблемами;
– аналіз досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячується дана стаття, та аналіз джерел, за
лучених автором;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів;
– висновки з пропонованого дослідження і перспективи подальших роз

відок у відповідній тематиці.
Статті просимо оформляти відповідно до вимог, викладених на сайті 

Науководослідного інституту українознавства.

Редакція журналу
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АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО

УДК 37(478)

УКРАЇНОЗНАВСТВО «ВОЮЮЧОЇ УКРАЇНИ»  
В ПРОСТОРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ

Олександр ХОМЕНКО
кандидат історичних наук,
науковий співробітник відділу української філології НДІУ

Бачиться щось дивне і навіть пара-
доксальне у тому, що на четвертому від 
початку вторгнення Російської Федера-
ції в Україну році війни постає потре-
ба знову обґрунтовувати актуальність 
українознавства як легітимної науко-
вої пропозиції у дискурсі сучасних гу-
манітарних дисциплін. Парадоксаль-
не хоча б з огляду на те, що «запит» на 
системно-цілісне (водночас і наукове, і 
прогностично-візійне: за відомим твер-
дженням О.  Шпенглера, про природу 
потрібно міркувати дискурсивно, а про 
історію потрібно писати поеми) бачен-
ня феномену України під сучасну пору 
артикулюється чимраз виразніше – і то 
найперше навіть не фахівцями-украї-
нознавцями, яких можна було б звину-
вачувати у корпоративній упередженос-
ті, а самим «голосом часу» (Є. Плужник), 
тобто історико-цівілізаційною контек-
стуальністю тієї «межової ситуації», у 
якій опинився нині український соціум. 
Бо й направду: якщо звернутися до кон-
тент-аналізу інформаційного простору 
впродовж кількох його останніх «сезо-
нів» (візьмемо, для прикладу, найближ-
чу до нас хронологічно весну  – осінь 
нинішнього, 2017, року), то будь-кому з 
тих, хто бодай віддалено розуміється на 
специфіці ведення інформаційної війни 
(нагадаю, що саме вона, а не пряме мі-
літарне зіткнення, яке у цьому випадку 
відіграє роль допоміжну і підрядну, по-
стає «центральним сюжетом» гібридної 

війни), стане очевидною постійна при-
сутність в його оперативному просторі 
світоглядно-політичних концептів і до-
мінант, безпосередньо пов’язаних зі зна-
ченнєвим обширом українознавства. До-
сить нагадати хоча б за озвучену на поч. 
липня 2017  р. ідею ватажка т. зв.  ДНР 
Захарченка про заснування нової держа-
ви з найменням «Малоросія», яка мала, 
на його думку, стати правонаступницею 
України  – і про той каламутний потік 
інструменталізованого на московський 
кшталт псевдоукраїнознавства, який 
по тому просто «затопив» інформацій-
ні канали контрольованих Кремлем 
російсько-терористичних угруповань 
на Донбасі, «вихлюпуючись» і в україн-
ський інформаційний простір. Там було 
все  – від розмірковувань про «мало-
россов как ветвь триединого русского 
народа» до політизованих конструктів, 
згідно з якими зовсім не «изобретенная 
интеллигентами Украина», а саме Мало-
росія стане законним правонаступни-
ком «казацко-православной традиции». 
Слід зауважити, що авторами подібних 
матеріалів (так, матеріалів пропаган-
дистських і в єстві своєму – фальсифіка-
торських, але називати їх примітивними 
зовсім не випадає) зазвичай є люди, які 
володіють «прожитковим мінімумом» 
знань про Україну: вони можуть по-
силатися на наших ранньомодерних 
письменників-полемістів, на «козацькі 
літописи», на відповідно препаровані 
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Хоменко О. Українознавство «воюючої України»...

тексти М.  Максимовича, О.  Бодянсько-
го, М. Костомарова, П. Куліша, для них 
відоме таке ім’я, як П. Свєнціцький (він 
першим запровадив термін «україно-
руський»), вони знають, які ідеї спові-
дували в Галичині «старорусини» і чим 
вони відрізнялися від відвертих «мо-
сквофілів». 

Отже, Україна – принаймні як об’єкт 
для інформаційної атаки – «вивчається» 
системно та ґрунтовно. І почалося це 
«вивчення» далеко не в 2017-му, і навіть 
не в 2014-му: йдеться про концептуалі-
зацію достатньо широкого семантично-
го поля, яке формувалося не за один рік 
і навіть не за одне десятиріччя. За «точку 
відліку», коли процес зі спорадичного 
(проте від того не менш до України во-
рожого: згадаємо за написану ще в «ра-
дянську» епоху «класичну» у цьому сенсі 
працю російського емігрантського істо-
рика Н. Ульянова «Происхождение укра-
инского сепаратизма» [1]) стрімко почав 
перетворюватися на системний, маємо 
покласти початок «нульових років», 
з яких у Росії «стартує» епоха Путіна: 
відтоді «украинская проблематика» по-
чинає посідати в імперському дискурсі 
одне з визначальних місць, а з початком 
російсько-української війни вона взага-
лі окреслюється як центральна. Важли-
во відзначити, що це специфічне «імпер-
ське українознавство» розвивається у 
двох своїх визначальних річищах – ака-
демічному та публіцистично-пропаган-
дистському: маючи спільні завдання, 
імперські інтелектуали послуговуються 
тут різними дискурсивними стратегія-
ми. За зразок першого можуть правити, 
наприклад, писання О. Нємєнского – на-
укового співробітника «отдела истории 
средних веков Института славяноведе-
ния РАН». «Украинство изначально – не 

этничность, а идеологическая партия, 
которая создаёт под себя нацию. Как 
таковое, оно не имеет никакого отно-
шения к малороссийскому «малому на-
ционализму», возникшему на основе 
вполне реальной потребности защитить 
местные культурные особенности Юго-
Западной Руси от культурной унифика-
ции внутри Российской империи. Оно 
возникло по воле внешних для Руси сил 
и направлено на изменение самосозна-
ния жителей этой части Руси с вполне 
определёнными политическими целя-
ми. Этим обусловлена искусственность 
украинства, чуждость его местным тра-
дициям и особая агрессивность ко всему 
русскому» – це фрагмент з його роботи 
«Чтобы быть Руси без Руси». Украинство 
как национальный проект» [2].

Яскравим зразком другого «річища» 
можемо вважати статті проросійського 
бойовика (і водночас – одного з найпо-
мітніших натепер ідеологів сепаратистів) 
П. Расти, які регулярно розміщуються в 
«офіціозі» терористів  – «Информаци-
онном агентстве Новороссия». «И я не 
погрешу против истины, если скажу, 
что «зомби-апокалипсисом» Русского 
Мира стало «украинство». Искусствен-
но созданная зараза, очень долгое время 
пребывавшая в контролируемых усло-
виях, но, в итоге, всё равно вырвавшаяся 
наружу. И мутацию русских людей в 
чуждых существ «украинство» вызывает 
в не меньшей степени, чем кинемато-
графическая «зомби-инфекция»  [3]; «И 
нынешний кошмар будет повторяться 
раз за разом до тех пор, пока существует 
«украинский проект». И до тех пор, пока 
само украинство не будет помечено, как 
нечто постыдное и позорное, недопус-
тимое в приличном обществе» [4] – при-
клади тут вільно множити й множити. 
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Відповідні меседжі унаочнюються і ві-
деорядом  – у проросійському сегменті 
Інтернету, серед багатьох інших на поді-
бну тему, дуже популярним продовжує 
лишатися документальний фільм з пре-
тензією на науковість «Убить Русского в 
себе», де К. Затулін (один із найвпливо-
віших політиків сучасної Московщини, 
директор «Інстітута стран СНГ») із гур-
том відповідних «експертів» докладно 
роз’яснює, як українців спеціально вига-
дував у Львові той-таки П. Свєнціцький 
(поляк із походження, отже, очевидна 
«польська інтрига»), і як перед Першою 
світовою до цього процесу долучився 
Геншаб Австро-Угорщини. Можна було 
б ствердити, що це звичайний «клекіт 
ненависті», патологічна істерія у формі 
аналітичної студії чи публіцистичного 
розмислу, якби не, повторюся ще раз, со-
лідне опрацювання цими професійними 
українофобами джерел українознавства: 
вочевидь, із недоброю метою вивчалися 
вони (і так само безсумнівно, що вони 
засадничо фальсифікувалися й перекру-
чувалися) – проте ґрунтовність підходів 
цим не може бути запереченою. І так 
само неспростовним є те, що в освітньо-
му просторі сучасної Московщини (чи й 
варто нагадувати, що він перебуває під 
повним контролем «силовиків» Путіна, 
для яких військова доцільність – чинник 
найвагоміший) предмету «Россиеведе-
ние» як своєрідному антиукраїнознав-
ству (усіляко пропагується базовий на 
цю тему підручник авторства «доктора 
философских наук, профессора МГУ 
им. М. Ломоносова В. Шаповалова» [5]) 
приділяється особлива увага  – але до-
кладніше про це дещо згодом.

Повищого фрагментарно-конспек-
тивного огляду (ширший аналіз теми 
неминуче переріс би у велику студію), 

гадаю, достатньо, аби усвідомити, на-
скільки «гарячою» поставала і постає 
українознавча проблематика для істо-
ричного ворога України. Відповідно не 
менш (а якщо стояти на україноцен-
тричних позиціях, то й більш) «гаря-
чою» має вона бути і для тих «володарів 
дискурсу», які формують наш інтелекту-
альний простір – без огляду на те, як до 
українознавства ставляться ті або інші 
тимчасові володарі міністерських крісел. 
Зрештою, дозволю собі висловитися на-
разі «високим стилем», надважливість 
комплексного розвитку українознавства 
як актуальної стратегії розвитку сучас-
ної національної гуманітаристики вже 
майже сімдесят років тому стверджена 
була людьми, які мали відвагу сплачува-
ти за свої слова й переконання життям: 
жовтнем 1949  р. в підпіллі УПА було 
украдено «Звернення воюючої України 
до всієї української еміграції», яке під-
писали, серед інших, Р. Шухевич, Петро 
Полтава, О.  Дяків-«Горновий», Н. Хасе-
вич, К. Петер. Формально звернений до 
представників української еміграції, цей 
вражаючий документ, у суті речі, адре-
сований усім українцям, які вирвалися 
з-під контролю сталінського режиму  – 
отже, і нам, нині в Україні сущим, адре-
сований також. У розділі цього «Звер-
нення…» під назвою «Українські поети, 
письменники, мистці, люди науки, пра-
цівники пера на еміграції» читаємо: 

«На Українських Землях цілком за-
душена українська вільна наука й куль-
тура. У глибоке підпілля загнане вільне 
слово. У цих умовах на Вас спадає вели-
ке завдання розбудовувати українську 
культуру й науку, збагачувати їх скарб-
ниці новими цінностями й надбання-
ми. Край з радістю відмічує сьогоднішні 
творчі здобутки української еміграції на 
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полі науки й культури і закликає до ще 
більших зусиль у цьому напрямі.

Розбудовуйте й зміцнюйте нові осе-
редки української науки й культури, 
концентруйте в них усі творчі сили, що 
знайшлися на еміграції. Докладіть усіх 
зусиль до якнайкращого розвитку укра-
їнознавства, бо саме воно піддається на 
землях жахливим перекручуванням і 
фальшуванням з боку російсько-боль-
шевицьких окупантів. Вирощуйте моло-
де наукове поповнення» [6, с. 12].

Надто симптоматично, що в царині 
мистецько-науковій з-посеред огрому 
усіх завдань, які стоять перед українця-
ми у вільному світі, провід УПА вважав 
найважливішим саме «якнайкращий 
розвиток українознавства». Зрештою, 
йшлося не лише про середовище УПА-
УГВР, а й про прихильників УНР, «геть-
манців» і т. ін: поза різницею політичних 
орієнтацій, усі українські організовані 
сили розуміли надважливість україно-
знавства і в Україні (де воно натоді могло 
існувати тільки в інтелектуальному «під-
піллі»), і в зарубіжжі, формуючи відпо-
відний суспільний «запит»: розпочатий 
саме 1949  р. за редакцією В. Кубійови-
ча проект багатотомної «Енциклопедії 
українознавства» як репрезентативної 
пам’ятки української думки у науковому 
середовищі Заходу (проект справді поза- 
і понадпартійний, до автури якого на-
лежали і відверті ліберали, і ультракон-
серватори) можемо підставово вважати 
за відповідь українського академічного 
світу на нього. Бо для всіх українських 
учених, які, врятувавшись від «совет-
ского освобождєния», творили непідле-
глу українську науку в Західній Європі, 
США, Канаді, Аргентині, було очевид-
ним: тільки українознавство може бути 
заборолом від «не было, нет и быть не 

может», від «трьох братніх народів» та 
«сплотила навеки Великая Русь». І якщо 
цього не усвідомити своєчасно, то мос-
ковські танки починають прасувати ву-
лиці спочатку Харкова, далі Києва і на-
самкінець – Львова.

Але за всієї ваги й значення украї-
нознавства в контекстуальному просто-
рі «тут-і-тепер-перебування» воюючої 
України, точками біфуркації в розгор-
танні неперервної дискурсивності якого 
впродовж останнього тільки сторіччя 
(аби не заглиблюватися у товщу століть – 
аж до спалення Києва володимиро-суз-
дальцями починаючи) окреслювалися 
темпоральні локації 1917  – 1921, 1943  – 
1954, 2014  – ? років, воно, українознав-
ство, не може  – і не повинно!  – осмис-
люватися тільки як зброя в «гібридній 
війні», зводячись лише до аспекту ін-
струментального, до світоглядного чин-
ника, помічного у розгортанні україн-
ської «оборони» супроти імперської 
агресії. Навіть по тому, як настане кінець 
московського вторгнення, як розпадеть-
ся – бо це об’єктивний закон людського 
поступу  – консервативно-цезаристська 
нео-імперія, що нині має назву «Росій-
ська Федерація», українознавство не на-
лежатиме до тих інтелектуальних дис-
курсів, які варто буде «здавати в архів». 
Не належатиме, бо воно уреальнює по-
тенціал відповіді на запити найактуаль-
нішого сьогодення: цілий контекст пла-
нетарної історії на поч. XXІ ст. з її кризою 
стратегій глобалізації та відновленням 
інтенсивної присутності різних форм та 
вимірів ідентичностей (від релігійних 
до національних) у потоці цивілізацій-
них змін, свідченням чого стали такі по-
дії останніх років, як «Арабська весна», 
рух «Окупай», феномен масової мобілі-
зації протестної енергії мас на площах 
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Парижа, Мадрида, Стамбула, зрештою, 
наша Революція гідності та інвазія Мо-
скви як імперська реакція на нього, без-
заперечно доводять: самопізнання  – це 
сутнісна потреба спільнот (і національ-
них спільнот – у першу чергу), їхній спо-
сіб «проживання» історії та модус екзис-
тенційного «себе-проявлення» у світі. 

Після такого «актуалізаційного» 
екзерсису, одначе, не може не постати 
питання: то чим же є і чим має стати 
це трохи загадкове для багатьох укра-
їнознавство у просторі актуальних гу-
манітарних стратегій? На думку автора 
цього тексту, відповідь на нього варто 
починати з відповіді на інше запитан-
ня, безпосередньо із першим пов’язане: 
чим на сьогодні не є українознавство? 
Вочевидь, воно не є, не було і не може 
бути арифметичною сумою різноспря-
мованих напрямних української гумані-
таристики, не може бути «наукою наук», 
своєрідною секулярною формою серед-
ньовічної теології, яка має статусну пре-
тензію підносити себе як арбітр в усіх 
суперечках та дискусіях, що стосують-
ся української мови, літератури, історії, 
фольклористики, філософії і т. ін. І разом 
з тим українознавство аж ніяк не може і 
не повинно потрактовуватися як щось 
на зразок присмаченого наукоподібною 
риторикою етнографічно-побутово-
го народознавства, яке в академічному 
просторі обмежується продукуванням 
публіцистичних загальників на теми 
«державності і патріотизму», а у вимірах 
освітніх зводиться до культивування на-
родних строїв, організації вечорниць та 
облаштування «українських світлиць» з 
портретами гетьманів (хоча і строї, і ве-
чорниці, і світлиці, безсумнівно, були, є 
і будуть дуже й дуже потрібним – у свій 
час і на своєму місці).

Натомість першим кроком до з’я су-
вання «позитивної програми» україно-
знавства має стати увага до специфіки 
діахронічних трансформацій змістової 
домінанти самого цього поняття. Відій-
шовши від таких популярних колись 
схоластичних і безсенсових, у суті речі, 
дискусій про те, у який спосіб розріз-
няються «українознавство» та «украї-
ністика» або в якій історичній глибині 
має бути зафіксована «стартова точка» 
наукового українознавства (гіпотези 
тут в амплітуді від епохи створення на-
писів Кам’яної Могили – як варіант для 
екзальтованих ентузіастів  – до остан-
нього десятиріччя XX ст., звідки почина-
ють хронологію українознавства схильні 
«деконструювати» все і всіх переконані 
скептики), варто докладніше застанови-
тися на таких «проблемних локаціях»: 

а) у контексті якої ж, власне, епо-
хи постало поняття «українознавство» 
і який змістовий засяг вкладався тоді у 
його термінологічні регістри;

б) у який спосіб, «залежно од вітрів 
історії» (Ліна Костенко), змінювали-
ся параметри його оперативного поля 
упродовж такого неприхильного до 
українства XX ст.;

в) яким концептуалізувався теоре-
тико-практичний дискурс українознав-
ства після розпаду СРСР та постання 
незалежної України і – найперше – яким 
окреслювався його «модус присутності» 
в суспільних та семіотичних контекстах 
українського відродження кін. 80-х  – 
поч. 90-х років.

 Такий підхід допоможе враховувати 
у процесі аналізу «коефіцієнт самобачен-
ня епохи» (чинник вкрай важливий, бо 
й направду – «формат» розуміння укра-
їнознавства в Наддніпрянщині і Гали-
чині перед Першою світовою посутньо 
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відрізнявся і від того, як сприймалося 
українознавство у 90-х роках XX ст., і від 
того, в який спосіб можемо актуалізу-
вати його ми – у 2017 р.), простеживши 
«синусоїду» його злетів та катастроф. 
І водночас  – у цьому ж форматі постає 
можливість окреслити прогностичну 
перспективу самототожності та інтелек-
туальної повноти цілісних гуманітарних 
стратегій українознавства. 

В аспекті культурно-історичному ба-
читься своя доглибна невипадковість у 
тому, що, як підставово нагадав на зорі 
творення київського Інституту україно-
знавства один із його фундаторів О. Ко-
новець, «термін «українознавство»… ви-
ник понад сто років тому з легкої руки 
Михайла Драгоманова»  [7]. Справді, на 
зламі 80 – 90-х років XІX ст., у час, коли 
українська гуманітаристика вже мо-
гла втішатися певними системними, а 
не, як доти, спорадичними здобутками 
(звичайно, вони були неспівмірними зі 
здобутками підтримуваної всією адміні-
стративно-фінансовою потугою імперії 
російської гуманітаристики, але вже по-
бачила світ низка важливих досліджень 
з української фольклористики, мово- та 
літературознавства, історії: докладніше 
про це  [8]), саме автор «Чудацьких ду-
мок про українську національну спра-
ву», «Політичних пісень українського 
народу XVІІІ  – XІX  ст.» та «Пропащого 
часу» (першої в світоглядній історії по-
шевченківської доби праці, що в ній, за 
М. Павликом, «вказаний Україні вихід 
із її пропащости під Росією», а він «міг 
бути тут лиш один – відрив України від 
Росії» [9, с. 4]) із притаманним йому сис-
темним підходом (симптоматично, що 
саме Драгоманов 1878 р. у «Передньому 
слові до Громади» першим у науково-
му дискурсі чітко й виразно окреслив 

етнічні кордони України, включивши до 
їхнього складу і Галичину із Закарпат-
тям, і Наддніпрянщину з Поділлям та 
Волинню, і Слобожанщину та Кубань) 
виявився здатним вийти на рівень такої 
креативної інтелектуальної інновації. 
Звичайно, як і кожній інновації, термі-
ну «українознавство» потрібен був пев-
ний час для своєї суспільної легітимації, 
але вже з початком XX ст. його почина-
ють використовувати активно і в колах 
академічних (І. Франко в опублікованій 
1903  р. статті «Осип Бодянський» на-
зиває приятеля М.  Гоголя і визначного 
нашого фольклориста одним із «най-
заслуженіших діячів на полі слов’яно- і 
спеціально українознавства в Росії» [10, 
с. 438]; М.Грушевський інтенсивно впро-
ваджує цей термін у назві редагованого 
ним у Києві часопису «Україна», який 
він поіменовує «науковим тримісячни-
ком українознавства», а в етапній праці 
1914 р. «Развитие украинских изучений 
в XІX в. и раскрытие в них основных 
вопросов украиноведения» [11] вже по-
користовується терміном «українознав-
ство» як усталеним і загальновизнаним), 
і в політичній та культурологічній публі-
цистиці (наприклад, С. Петлюра у статті 
1913 р. «Драгоманов про українське пи-
тання»: «Вбачаючи занепад культурного 
рівня українців у художній літературі і 
наукових працях з українознавства, Дра-
гоманов з більшою увагою спиняється на 
оцінці найвизначніших літературних і 
наукових явищ в українстві» [12, с. 318]). 
Яким же було натоді змістове наповне-
ння «оперативного поля» поняття «укра-
їнознавство»? Узагальнено-концепційну 
відповідь на це питання дає Д. Дорошен-
ко у статті «Розвиток науки українознав-
ства у ХІХ – на початку ХХ ст. та її досяг-
нення»: ця праця написана наприкінці 
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30-х років XX ст., проте у визначальних 
своїх інтенціях вона спирається саме 
на староакадемічне і в широкому сенсі 
цього поняття «дореволюційне» уявлен-
ня про українознавство: «Початки на-
укового дослідження української історії, 
етнографії, мови, письменства  – те, що 
ми звемо українознавством, припада-
ють на самий кінець XVІІІ століття» [13, 
с. 26], – стверджує автор «Нарису історії 
України». Інакше мовлячи, українознав-
ство – це структурована за певними на-
прямними сукупність знань про Украї-
ну, і то переважно знань гуманітарного 
кшталту.

Велика Українська Революція 1917 – 
1921 років суттєво доповнила і розши-
рила таке уявлення: у вихорі тих подій 
українознавство з академічного терміна, 
за самою природою своєю віддаленого 
від суспільних рухів та «масової мобілі-
зації», перетворилося на фермент нації, 
світоглядно-соціальний маркер розріз-
нення «своїх» та «чужих». Відразу ж піс-
ля падіння царату і початку «березневого 
Українського Відродження» Центральна 
Рада почала надавати україно знавству 
особливу підтримку. Відповідно, всі, 
хто був «за Україну», автоматично опи-
нялися по боці прихильників україно-
знавства, а всі, хто був проти неї, так 
само не сприймали і україно знавства. 
Симптоматично, що скликаний за спри-
яння першого українського парламен-
ту Всеукраїнський учительський з’їзд 
(5 – 6 квітня 1917 р., за три тижні після 
початку революції) у своїх «Загальних 
постановах» імперативно наголошував: 
«У двоклясових сільських школах пер-
ший кляс треба зукраїнізувати з почат-
ку 1917 – 1918 року; в другім клясі вво-
диться обов’язкове навчання предметів 
українознавства»  [14, с.  64]. У травні 

1917 р. Центральна Рада створює спеці-
альну шкільну раду, до завдань якої на-
лежить планомірна українізація освіти 
в Україні, з огляду на що «визнано по-
трібним… відкриття літніх курсів укра-
їнознавства для вчителів»  [15]: через ці 
курси, мережа яких охопила всі терени 
підросійської України  – від Харківщи-
ни до Кубані, впродовж першого рево-
люційного літа пройшло кілька тисяч 
освітян. 13 вересня 1917 р. Генеральний 
секретар справ освітніх І. Стешенко роз-
силає циркуляр до директорів та інспек-
торів державних початкових, середніх 
і вищих шкіл про обов’язкове запрова-
дження українознавства в навчальному 
циклі. Проте було б помилкою вважати, 
що українознавство впроваджувало-
ся в культурно-освітнє життя засобами 
суто адміністративними, ставши такою 
собі «русифікацією навпаки». По-перше, 
Центральна Рада мала вплив більше мо-
ральний, аніж адміністративний, поши-
рюючи свою владу переважно на тих, хто 
бажав, аби вона на них поширювалася. 
По-друге ж – і це найголовніше! – у сво-
їх змаганнях за українознавство вона не 
так скеровувала напрям розвитку подій, 
як ішла за ними: суспільний «запит» на 
українознавство був величезний  – і ре-
алізовувався він незалежно від інструк-
цій чи директив будь-яких урядів. У пе-
редмові до виданого 1920  р. покажчика 
необхідної для самоосвіти літератури 
«Українознавство» С. Єфремов так зга-
дував про цей взорований на україноз-
навчий овид інтелектуальний клімат 
першого етапу революційного відро-
дження України: «Знов з усіх боків луна-
ють запитання – що читати і як читати, 
себто який саме вибирати матеріял для 
ознайомлення з тією чи иншою сферою 
українознавства та в якому зв’язкові і в 
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якій послідовности серед того книжко-
вого добра переходити» [16, с. 5]. Можна 
без перебільшення ствердити, що чи не 
кожен осередок організованого україн-
ського життя – товариства, партії, гурт-
ки самоосвіти, військові структури, філії 
«Просвіти»  – займався українознавчим 
просвітництвом. Для прикладу – оголо-
шення в одній із газет про курси укра-
їнознавства, зорганізовані Українським 
військовим клубом імені гетьмана Павла 
Полуботка (цей клуб, правду кажучи, на 
розпорядження Центральної Ради мало 
зважав, перебуваючи до її політики у від-
вертій опозиції): «В общества Полубот-
ка. При обществе организована просве-
тительная комиссия, которая в скором 
времени открывает курсы по украино-
ведению. Курсы будут двоякие: 1) курсы 
для инструкторов, которые будут про-
должаться три недели и 2) народный 
университет, где будут читаться научно-
популярные лекции по семестрам или 
циклам, каждый цикл лекций будет со-
ставлять законченный ряд предметов и 
будет продолжаться две недели» [17, арк. 
8 зв.]. Широко друкується відповідна лі-
тература  – як теоретичного характеру, 
так і різного кшталту практичні розроб-
ки з українознавства (оскільки в стрім-
кому революційному часі підготувати 
ґрунтовний підручник було дуже важко, 
то його тимчасово заміняли різноманіт-
ними «покажчиками», «матеріалами до 
вивчення» і т. ін.). За добрий приклад 
теоретико-методологічного осмислення 
українознавства можуть правити статті 
знаного літературознавця Ф. Сушицько-
го на сторінках часопису «Вільна укра-
їнська школа», який видавала впродовж 
1917 – 1919 років у Києві Всеукраїнська 
Учительська Спілка. «Українознавство, 
як відомо, є така галузь наукової роботи, 

що роз’яснює минуле й сучасне життя 
українського народу. Воно пояснює його 
національні особливості, його терито-
рію, різні впливи на життя нашого наро-
ду та його розвиток, його мову, творчість 
взагалі, художню й літературну зокре-
ма» [18, с. 135 – 136], – так окреслює він 
у статті «Методи українознавства» дис-
курсивно-семіотичне поле цієї, як ви-
словлюється автор, «галузі наукової ро-
боти». Натомість зорієнтовані саме на 
конкретні параметри освітнього проце-
су українознавчі стратегії предметно за-
світлювалися у підготованих І. Стешен-
ком та О.  Дорошевичем «Материалах 
по вопросу о преподавании предметов 
украиноведения в Учебных заведени-
ях»  [19]. Структура цього видання, ві-
дображаючи тогочасну практику впро-
вадження українознавства в школах (у 
передмові І. Стешенка на потребі такого 
впровадження наголошувалося особли-
во), поєднувала відповідні програми, 
широку бібліографію та рекомендації 
методичного характеру. Тематичні на-
прямні «Материалов…»: історія України, 
українська мова та література, географія 
(природа та населення) України.

Війна України із «червоною» та «бі-
лою» Москвою у прямому сенсі цього 
слова поставила українознавство «на 
лінію вогню». Вражаючим свідченням 
цього є Меморандум, що його надіслала 
Директорії УНР Всеукраїнська Учитель-
ська Спілка у грудні 1918  р.  – на новій 
хвилі підйому Української Революції: 
«Українська Народня Республіка всту-
пила на шлях органічної, творчої роботи 
в державному масштабі. Ця робота му-
сить виховати міцних оборонців респу-
бліканського устрою України, буйного 
розвитку її культури. Колишні поверхові 
гасла і коротенькі відозви не захопили 
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народні маси, не повели їх за собою, і в 
січні боролися проти большевиків окре-
мі українські патріоти, серед яких ми 
бачимо вихованців молодої української 
школи… Отже ясно, що національне ви-
ховання, переведене через школу й поза-
шкільну освіту тільки й зможе зробити 
наш народ активним в боротьбі за долю 
рідного краю» [14, с. 119], – наголошено у 
його вступній частині. І найважливішою 
складовою нових підходів до підготовки 
вчительства, яке й покликане забезпе-
чити переведення «через школу й поза-
шкільну освіту» національного вихован-
ня, бачиться авторам Меморандуму саме 
українознавство: «Треба стати на новий 
шлях і в справі підготовки вчительства. 
Повітові курси з українознавства в тій 
формі, як вони відбувалися торік і по-
заторік, не можна визнати задоволь-
няючими. Всі вчителі до майбутнього 
шкільного року повинні скласти іспити 
з предметів українознавства – це перша 
і найголовніша вимога» [14, с. 204]. Пи-
сали це, нагадаю, у грудні 1918 р. – ніби 
до нас у 2017 р. – році сторіччя Великої 
Української Революції – звертаючись…

Відповідно, і більшовики (як «мурав-
йовської» формації, відверто до укра-
їнства терористичної, так і більшовики 
1919 р., які вже почали створювати для 
своїх потреб «радянських українців»), і 
денікінці українознавства не сприйма-
ли і не могли сприймати. Звичайно, тут 
були свої градації: якщо перші, реально 
впроваджуючи російську шовіністичну 
доктрину, прикривалися формальним 
«інтернаціоналізмом» (у «Декларації 
Київського союзу учителів-інтернаціо-
налістів» від квітня 1919 р. стверджуєть-
ся, що його члени стоять «на ґрунті кля-
сової боротьби» і не надають «ніякого 
значення національним забобонам» [14, 

с. 199]), то другі без модифікацій і уточ-
нень реконструювали «единую-недели-
мую». Симптоматичним під цим огля-
дом постає «Приказ №22» командувача 
денікінської армії у період її наступу на 
Москву генерал-лейтенанта В. Май-
Маєвського, який він підписав 3 серп-
ня 1919 р. – відразу ж після захоплення 
його військами Харкова. Пункт 1 розділу 
ІІІ цього документа звучить чітко й од-
нозначно: «Преподавание «украинове-
дения» (история и география Украины) 
упраздняется» [20]. Прикметно, що при 
цьому допускалося викладання у при-
ватних школах «малоруського языка»: 
якщо українознавство стверджувало 
суб’єктність України, чого «білий» гене-
рал допустити не міг ні в якій формі, то 
«малоруський язык» потрактовувався 
ним просто як регіонально-діалектична 
відмінність «великого и могучого» і в та-
кій своїй іпостасі загрози не становив. 

Окреслена контекстуальність допо-
може зрозуміти природу того пієтизму 
перед українознавством, навіть своє-
рідного «культу» його, який став ха-
рактерним для українських політично-
культурницьких та наукових кіл в епоху 
«Розстріляного Відродження»  – безпе-
речно, як неодноразово підкреслювали 
Є. Маланюк та Ю. Шевельов-Шерех, цен-
тральну подію української інтелектуаль-
ної історії у XX ст. Для вчених та куль-
турних діячів, які об’єдналися довкола 
Всеукраїнської академії наук, україноз-
навство стало синонімом на системний 
кшталт закроєної націєвідроджувальної 
інтелектуальної роботи: у редакційному 
вступі до першого числа відродженого в 
Києві після повернення М. Грушевського 
з еміграції часопису «Україна» як «науко-
вого трьохмісячника українознавства» 
(формально він був «органом історичної 
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секції Академії», а неофіційно – загаль-
новизнаним «офіціозом» ВУАН) ця ца-
рина наукового знання потрактовується 
як «плянове досліджування минулого й 
сучасного України» [21, с. 6]. Власне, саме 
М.Грушевський та вчені (а серед них були 
далеко не лише історики, а й мово- та 
літературознавці, фольклористи, прав-
ники, мистецтвознавці), які належали 
до «школи Грушевського», виявили най-
більшу активність і, кажучи сучасною 
мовою, найбільш інтенсивну пасіонар-
ність у піднесенні українознавства як 
«горизонту» вільної української науки 
(гуманітаристики передовсім). «Пере-
бігаючи гадкою деталі наукової роботи, 
переведеної протягом майже півстоліт-
тя на моїх очах, і при деякій і моїй таки 
участі, я з утіхою бачу, як не вважаючи 
на всі недогоди і перешкоди, все росте 
і виростає велична будова українознав-
ства, в котрій живе як оживляючий її 
дух  – се пізнання нашої тисячолітньої 
духовної творчості, – прегарний плід пе-
реживань, досягань і страждань нашого 
многотрудного, великого народу, не по-
слідня, цінна частина здобутку загально-
людського»  [22, с.  41],  – проголошував 
М. Грушевський у «передньому слові до 
І тому «Історії української літератури», 
над якою працював у той час. У суспіль-
ній акустиці тієї «відродженської» доби 
термін «українознавство» окреслився 
як беззаперечна і важлива соціокому-
нікативна реальність (докладніше про 
це – у комплексній монографії О. Гомо-
тюк  [23]): прикметно, що саме тривка і 
оперта на поважний ґрунт суспільної 
актуальності популярність україно-
знавства наштовхнула найтиражнішого 
тогочасного українського письменника 
Остапа Вишню написати відому усмішку 
«Дещо з українознавства» [24], подавши 

його у двох взаємозаперечних форма-
тах – екзальтовано-патріотичному («Для 
щирих українців») та українофобському 
(«Спеціально для русотяпів»). Робили-
ся навіть спроби використати популяр-
ний «бренд» для потреб суто партійної 
пропаганди – маю на увазі працю А. Рі-
чицького «Основи українознавства: Під-
ручник для партгуртків, радпартшкіл, 
комвузів та самоосвіти»  [25] (її автор 
на поч. 30-х був знищений як член «на-
ціоналістичної контрреволюційної орга-
нізації»), – проте без особливих успіхів: 
все ж українознавство за своєю приро-
дою було цілком супротилежне завдан-
ням більшовицького агітпропу.

Зрозуміла річ, що після катастрофи 
33-го та повного згортання «україніза-
ції» ні про яке українознавство у ста-
лінській імперії просто не могло бути 
й мови. Навіть відносна лібералізація 
режиму після XX з’їзду більшовиків си-
туації не змінила: сам термін «україно-
знавство» продовжував вважатися од-
ним зі знарядь ідеологічних диверсій 
імперіалізму (прикметні тут назви ви-
даних за В. Щербицького книг на цю 
тему  – «Буржуазне «українознавство»  – 
знаряддя ідеологічних диверсій імпе-
ріалізму»  [26] та «Американські цен-
три буржуазного «українознавства» на 
службі мілітаризму»  [27]). Так, і в оку-
пованій УРСР, попри всі цензурні жор-
на, з’являлися цікаві і важливі праці з 
української гуманітаристики (згадаймо 
бодай за многоцінні дослідження мово-
знавця Л.  Булаховського, фольклориста 
О. Дея, літературознавця М. Сиваченка, 
мистецтвознавця П. Жолтовського), од-
наче легалізувати в офіційному дискур-
сі українознавство означало б вийти на 
якісно інший рівень дискусії і погоди-
тися на те, що було неприйнятним і для 
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Сталіна з Кагановичем, і для «білого» 
генерала-великодержавника В.  Май-
Маєвського (з такою непідробною 
симпатією зображеного у культово-
му в СРСР серіалі «Адъютант его пре-
восходительства»). Тобто погодитися 
з визнанням суб’єктності України. Чи 
не поодинокий випадок наповнення 
українознавства в дискурсі хрущов-
сько-брежнєвського СРСР позитивни-
ми конотаціями  – опублікована 1959  р. 
студія О.  Білецького «Шляхи розвитку 
дожовтневого українського літерату-
рознавства» («у ті часи [царської Росії. – 
О.  Х.] українознавство було обмежене 
не тільки цензурою і жандармерією, а й 
нерідкими виявами великодержавного 
шовінізму серед реакційної частини ро-
сійської громадськості»  [28, с.  93]), од-
наче це був таки особливий випадок, бо 
уславлений літературознавець з іменем, 
яке викликало повагу і в Києві, і в Мо-
скві, і в західному академічному світі, міг 
дозволити собі почуватися вільнішим за 
інших.

Назагал беручи, українська діаспо-
ра після Другої світової війни, коли не 
тільки Галичина, а й ціла Східна Європа 
опинилися під контролем Кремля і осід-
ки української науки з Варшави, Праги і 
Подєбрад перемістилися далі на Захід і за 
океан, у своїй культурно-просвітницькій 
та націєоборонній праці стверджува-
ла той «формат» українознавства, який 
вона отримала у спадок від епохи «Роз-
стріляного Відродження». Єдина суттє-
ва у цій царині інновація – це системне 
впровадження українознавства у прак-
тику середньошкільної освіти українців 
на поселеннях (часи УНР були надто 
короткотривалими для цього, а більшо-
вики навіть і в період «українізації» ста-
вилися до присутності українознавства 

у системі шкільної освіти з погано при-
хованою недовірою, орієнтуючись на 
концепцію «трудової школи»). Що ж до 
царини наукової, то українознавство 
окреслювалося як оперта на домінан-
ти україноцентризму парадигмальна 
сукупність знань про Україну в її істо-
рико-культурних, мовно-літературних, 
філософсько-світоглядних та природ-
но-географічних вимірах (прикметно, 
що розробкою теоретичних аспектів 
українознавства як самостійної й окре-
мішньої царини наукового знання вчені 
української діаспори практично не за-
ймалися, зосереджуючись насамперед на 
конкретно-галузевих та практичних ви-
мірах українознавства): у такій дискур-
сивній концепційності українознавство 
репрезентується у класичній багатотом-
ній «Енциклопедії українознавства» за 
редакцією В.  Кубійовича, у видаваних 
І. Борщаком у Парижі впродовж 1949 – 
1953 років збірниках «Україна: україно-
знавство і французьке культурне життя» 
та іншій подібного кшталту літературі, 
у книгах та часописах, які з’являлися у 
США з ініціативи Шкільної Ради як цен-
трального органу шкіл українознавства 
при Українському конгресовому коміте-
ті Америки  – і цей перелік вільно про-
довжувати й продовжувати. Засновник 
Українського інституту Гарвардського 
університету О. Пріцак у праці «Чому 
катедри українознавства у Гарварді?» 
в такий спосіб з’ясовує підставовість 
українознавства як чинника збережен-
ня національної ідентичності діаспори: 
«З чисто практичної точки зору я по-
діляю науку на дві системи дисциплін: 
а) дисципліни, що мають безпосереднє 
відношення до українства, і б) дисциплі-
ни, що не мають безпосереднього від-
ношення до українства. Тому, що сили і 
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можливості української спільноти в ЗДА 
обмежені, ми повинні концентрувати 
нашу наукову політику тільки на першу 
систему дисциплін, яку можемо окресли-
ти – часто у нас уживаним стереотипом – 
україно знавство»  [29]. Отже, україно-
знавство – це те, що має «безпосереднє 
відношення до українства», тобто інте-
лектуальна практика в обороні й збере-
женні української «тожсамості». З цією 
практикою безпосередньо пов’язаний 
освітній процес, точніше – мережа шкіл 
українознавства від Бостона (штат Мас-
сачусетс) до Кенту (штат Вашингтон). І 
йдеться не лише про США: мережа укра-
їнознавчих центрів і шкіл діяла також 
у Франції, ФРН, Британії, Канаді, Бра-
зилії, Австралії  – на цьому питанні до-
кладніше не спинятимуся, адже воно з 
достатньою повнотою висвітлене у спе-
ціальній літературі, серед якої вирізня-
ється узагальнюючого характеру моно-
графія І. Краснодемської «Українознавчі 
студії діаспори (XX ст.)» [30].

Падіння СРСР і проголошення Укра-
їною суверенітету, а потім – незалежнос-
ті закономірно обумовило, скажемо без 
перебільшення, вибух інтересу до укра-
їнознавства у «материковій» Україні: 
прийшовши на гребені загальної реабілі-
таційної хвилі повернення всього раніше 
забороненого, цензурованого, замовчу-
ваного, воно направду на схилку 80-х – у 
першій половині 90-х підноситься як ін-
телектуальний «тренд» епохи. Відповід-
но з’являються і установи та інституції, 
які кладуть собі за мету популяризацію 
українознавства та його наукове осмис-
лення: найперше під цим оглядом варто 
назвати засновану 1989  р. Міжнародну 
асоціацію україністів, І  Міжнародний 
конгрес якої (Київ, серпень 1990 р.) став 
вражаючим свідченням зросту й сили 

української науки та якісним цвяхом у 
домовину імперії, та Міжнародну асо-
ціацію «Інститут українознавства», яка 
утворилася на філологічному факульте-
ті Київського університету імені Тараса 
Шевченка з ініціативи його декана П. Ко-
ноненка так само 1990  р. (саме з цього 
«зерна» постав у січні 1992  р. Інститут 
українознавства  – перша в незалежній 
Україні науково-освітня українознавча 
інституція). 1993  р. у Львові колишній 
Інститут суспільних наук перейменову-
ється на Інститут українознавства імені 
І.  Крип’якевича Національної академії 
наук України. 1996  р. створюються На-
уково-дослідницький центр україно-
знавства Прикарпатського університету 
імені Василя Стефаника та Науково-про-
світницький центр «Українознавство» 
Товариства «Знання» України. 2000  р. 
прем’єр-міністр В. Ющенко підписує 
постанову про створення на базі Інсти-
туту українознавства Київського універ-
ситету Науково-дослідного інституту 
українознавства (2009 р. вже президент 
В. Ющенко надає йому статус національ-
ного), 2000 р. створюється також Центр 
українознавства Київського національ-
ного університету, який 2007  р. підпо-
рядковується філософському факуль-
тету. Повищий перелік цей далеко не 
повний, і про внесок кожної з цих інсти-
туцій варто було б сказати окремішньо, 
проте з огляду на потребу композицій-
ної «щільності» матеріалу застановлюся 
насамперед на діяльності очолюваного 
упродовж 1992  – 2012 років П.  Коно-
ненком Науково-дослідного інституту 
українознавства (зберігаючи власну са-
мототожність та тяглість інтелектуаль-
ної традиції, ця інституція кілька разів 
змінювала назву). Такий вибір обумов-
люється кількома причинами: по-перше, 
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саме НДІУ від початків своєї діяльнос-
ті приділяв системну увагу насамперед 
тео ретико-методологічним аспектам 
українознавства, видавши цілу низку ва-
гомих під цим оглядом досліджень (див., 
напр.:  [31]), серед яких варто особливо 
виокремити праці Я.  Калакури  [32] та 
Л.  Токаря  [33], а також підготований в 
ННДІУ комплексний довідник «Науко-
вий інструментарій українознавця» [34] 
(з об’єктивних причин вчені діаспори 
над цією проблемою не застановлялися, 
натомість інші інституції в Україні звер-
талися до неї доволі спорадично, хоча і 
їхній набуток заслуговує на увагу  [35]); 
по-друге, саме НДІУ виступав ініціато-
ром і постійним «рушієм» розгортання у 
суспільстві дискусій та обговорень укра-
їнознавчої проблематики, постійно зор-
ганізовуючи відповідні конгреси, кон-
ференції, лекційні курси, круглі столи, 
з року в рік видаючи єдиний в Україні 
фаховий часопис з цієї проблематики, 
наповнюючи інформаційний простір 
відповідними меседжами; а найголовні-
ше  – саме НДІУ, безсумнівно, виявився 
тією спільнотою, яка в утвердження і 
пропагування українознавства вкладала 
якнайбільшу пасіонарну енергетику.

Якщо сказати, що час, коли постав 
очолюваний його фундатором П.  Коно-
ненком Інститут українознавства Київ-
ського університету, був особливим – то 
це не сказати нічого: у ньому була «роз-
лита» якась унікальна акустика піз-
нання як офірності та форми служіння 
Україні. Реанімована форма Російської 
імперії під назвою «СРСР» залишила 
по собі не просто, як полюбляли тоді 
висловлюватися, «білі плями» в історіо-
графії, літературознавстві, філософії, 
фольклористиці  – вона залишила ви-
палену пустелю. У школах формально 

рівноправної з іншими республіками 
УРСР не викладалася історія України 
(укладений у благеньку брошурку курс 
«Історії УРСР», який читався як додаток 
до базової російської під назвою «Історія 
СРСР», був на нього жалюгідною паро-
дією), у курсі української літератури не 
вільно було навіть згадувати «Бояриню» 
Лесі Українки, «Пам’яті тридцяти» Пав-
ла Тичини, «Фауст» Г.  Косинки, як не 
було в ній імен М. Хвильового, В. Підмо-
гильного, Є. Маланюка, О. Теліги, І. Ба-
гряного, В. Барки, В. Стуса. Не існувало, 
і, в принципі, в тій системі не могло іс-
нувати, української філософії, історіосо-
фії, герменевтики, соціології і т.  ін. На-
гадаю, що це була епоха «до-мережева», 
коли в Інтернеті не можна було віднайти 
ні С. Єфремова та М. Грушевського, ні 
Ю.  Шевельова-Шереха, ні О.  Пріцака  – 
бо й самого Інтернету не існувало ще, і 
одним порухом «мишки» не вільно було 
зайти на сайт «Діаспоріана», аби погор-
тати там сторінки книг О. Оглоблина чи 
В.  Кубійовича. «Радянські» підручники 
враз застаріли, нових ще не видали (або 
видавалися вони мінімальним накла-
дом): вчителі української літератури та 
історії України готували уроки за кон-
спектами авторського циклу радіопе-
редач В.  Шевчука «Українська козацька 
держава», публікаціями в «Літературній 
Україні» та інших патріотичних часопи-
сах. Масовим попитом користувалися 
репринтні видання і хрестоматії (на-
приклад, славнозвісна у 90-ті хрестома-
тія літератури та літературної критики 
XX  ст. «Українське слово», підготова-
на за участю співробітників Інституту 
українознавства), перевидання наукової 
класики українських гуманітаріїв діа-
спори. Доба потребувала «в основному 
кількісного нарощення українознавчого 
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потенціалу» [7, с. 200] – і той «формат» 
українознавства, який запропонував Ін-
ститут українознавства, найбільше від-
повідав цим потребам. Представницькі 
академічні форуми  – міжнародні кон-
ференції «Українознавство: стан, про-
блеми, перспективи розвитку» (1992); 
«Українознавство у розбудові держави» 
(1993); «Українознавство у системі осві-
ти» (1996); міжнародні конгреси «Укра-
їнська мова вчора, сьогодні, завтра в 
Україні і світі» (2005) та «Українська 
освіта у світовому часопросторі» (2006 – 
2008) – стали не лише науковими зібран-
нями, а й репрезентативними маніфес-
таціями українських національних сил, 
направду дуже важливими для зміцнен-
ня Незалежності. Саме в Інституті украї-
нознавства 1994 р. був розроблений пер-
ший у «материковій» Україні стандарт 
інтегративно-наукового курсу «Україно-
знавство»  [36] для дошкілля, загально-
освітніх шкіл та вишів, його науковці 
підготували низку важливих культурно-
просвітницьких та освітньо-педагогіч-
них видань (підручників, хрестоматій, 
авторських монографій) з проблемати-
ки українознавства, української літера-
тури та історії, водночас займаючись і 
перевиданням української гуманітарної 
класики з відповідним науковим апара-
том та коментарями (неперебутнім ар-
тефактом у цьому шерезі – перевидання 
«Історії української літератури» М.  Гру-
шевського з концептуально-важливою 
передмовою П.  Кононенка  [37]), саме 
тут, зрештою, упродовж багатьох років 
працював «народний професор» А.  По-
грібний, чиї книги і статті (а найперше – 
славнозвісна, тривалістю майже в десять 
років, щотижнева авторська радіопере-
дача «Якби ми вчились так, як треба») 
піднеслися натоді у соціокультурному 

просторі як один із найбільш пасіонар-
них феноменів національного поступу. 
На особливу увагу заслуговує започат-
кований НДІУ 2007  р. Міжнародний 
конкурс з українознавства для школя-
рів: особлива увага, яку звертали його 
організатори на молодь зі східних та пів-
денних регіонів, сприяла тому, що він 
став одним із найефективніших натоді у 
країні (де завершувалася доба Ющенка і 
починалася доба Януковича  – з усіма її 
наслідками, аж до прямого російського 
збройного вторгнення) «майданчиків» 
соборницького єднання школярів і педа-
гогів. Прикметно, що саме Міжнародний 
конкурс з українознавства для школярів 
сприяв впровадженню українознавства 
в освітню практику низки шкіл прикор-
донних із Московщиною областей – осо-
бливо багато під цим оглядом зроблено 
було у Великоновосілківському районі 
Донецької області [38], школярі і педаго-
ги якого постійно ставали одними з пе-
реможців Міжнародного конкурсу. Вес-
на – літо 2014 р. підтвердили практикою: 
туди, де викладалося українознавство, 
«Русский мир» не може принести смерть 
і війну…

В аспекті теоретичному наукова 
школа НДІУ сповідувала концепцію 
класичного метанаративу  – зі всіма 
притаманними йому структурними ха-
рактеристиками, із позитивами й не-
гативами такого наукового позиціону-
вання. У виданому 1994  р. авторському 
посібнику для вишів «Українознавство» 
(першій і в «материковій» Україні, і в діа-
спорі праці з теоретичної концептології 
українознавства) П.  Кононенко визна-
чає українознавство як «цілісну наукову 
систему, що поєднує концентри: Украї-
на – етнос; Україна – природа, екологія; 
Україна  – мова, художня словесність; 
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Україна – історія; Україна – нація; Укра-
їна – держава; Україна – культура: мате-
ріальна й духовна; освіта, мистецтво, лі-
тература, філософія, релігія, економіка, 
право, наука, військо; Україна у міжна-
родних відносинах; Україна  – менталь-
ність. Доля. Історична місія»  [39, с.  21]. 
2011  р. у виданому за його редакцією 
посібнику «Історія українознавства» він 
пропонує подібний варіант тлумачен-
ня  – щоправда, у дещо «скороченому» 
варіанті: «Нині українознавство постає 
як наука цілісного пізнання (самопіз-
нання), творення й самотворення укра-
їнського народу і його етнічної території 
(України) в усьому часопросторовому 
вимірі»  [31, с.  8]. У суті речі, визначен-
ням такого «оперативного поля украї-
нознавства» охоплювався увесь простір 
української гуманітаристики (та й не 
тільки її), бо у такій системі координат 
важко уявити собі якусь літературознав-
чу, фольклористичну, історіографічну, 
історико-філософську чи культуроло-
гічну проблему (від текстології прози 
Панаса Мирного до ареалу поширення 
арабської монети, від історичної типоло-
гії народних дум до подієвої конкретики 
«розламів» в ОУН), яка б не належала до 
царин українознавства. Що ж до окре-
мішніх галузевих наук, то компетенція 
українознавства у їхній парадигмальній 
модальності визначалася в такий спо-
сіб: «Українознавець не має як дистан-
ціюватися від інших дисциплін, так і 
підміняти історика чи етнолога, приро-
додослідника чи філософа, філолога чи 
правознавця. Його мета  – інтегрування 
й синтез, шлях – засвоєння банку даних, 
відкрить різних наук, щоб на цій основі 
дослідити взаємозв’язок різних чинни-
ків Буття і духовного розвитку Украї-
ни, розкрити суть феноменів України 

і українства»  [40, с.  14]. Позиціонуючи 
себе у такій репрезентації, українознав-
ство неминуче поставало своєрідною 
«над-наукою», секуляризованим варі-
антом теології епохи середньовіччя як 
«цариці наук»: подібно до того, як тео-
логії підпорядковувалися усі сім «віль-
них мистецтв», українознавству мали 
підпорядковуватися усі інші дисципліни 
української гуманітаристики. За такого 
підходу лише українознавство наділяло-
ся преференцією інтегрування й синтезу 
(синтезу відразу всіх напрямних чи лише 
кількох із них?) та розкриття суті фено-
менів України й українства; вочевидь, 
як і має бути у позитивістській парадиг-
мі, для творців цієї концепції окреслене 
«розкриття» могло уреальнитися лише у 
формі раціоналістичного аналізу.

Чи можна погодитися з таким підхо-
дом до концептуалізації та визначення 
українознавства? По-перше, слід заува-
жити, що впродовж першого десятиріччя 
української Незалежності українознав-
ство і не могло бути іншим. Воно неми-
нуче мало «пройти» етап екстенсивного 
розвитку, певного навіть механістично-
го накопичення знання, бо розповідати 
вчителям і студентам про «культурно-
історичні епохи» в концепції Д.  Чижев-
ського або про «насичений опис» засно-
вника інтерпретативної антропології 
Кліфорда  Ґірца можна було лише тоді, 
коли вони, ці студенти, вчителі (а за 
ними й учні), знатимуть, серед іншого, 
хто такі були В. Антонович та І. Пулюй, 
про що писав В. Барка в романі «Жов-
тий князь» і чим був пам’ятний в історії 
України першої пол. XX  ст. Перший зи-
мовий похід. Але з плином часу все біль-
ше й більше відчутними поставали не-
гативні аспекти абсолютизації саме такої 
концепції українознавства. Засадничий 
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її недолік  – у екстраполяції на україно-
знавчий дискурс пострадянської України 
культивованих в СРСР гегельянських та 
позитивістських уявлень про «розвиток і 
прогрес» (власне, сам марксизм і був та-
ким позитивістського кшталту гегельян-
ством, тільки адаптованим під риторику 
XX ст.), в оперті на визнане аксіоматич-
ним положення про лінійність наукового 
процесу із його заледве чи не автоматич-
ним примноженням знання, із абсолют-
ною прозорістю розгортання «референт-
ного поля» суб’єкта та об’єкта, коли 
історик (ширше – вчений взагалі, у тому 
числі й українознавець) тішить себе пе-
реконанням, що він безпосередньо «відо-
бражає» історію, а не форматує історичні 
події та явища під «горизонт» власної 
тео ретичної конструкції. Українознав-
ство почало існувати значною мірою 
поза семіотичними «стихіями» як укра-
їнської, так і зарубіжної гуманітарис-
тики (такі, наприклад, явища, що вони, 
безсумнівно, радикально трансформу-
вали «парадигмальну проекцію» гума-
нітарних дисциплін у другій пол. XX ст., 
як праці М. Фуко, структуралізм і пост-
структуралізм, постколоніальна критика 
і т. ін. існували ніби «на іншій планеті»), 
не вступаючи з актуальною дискурсив-
ністю гуманітаристики в діалог, не кому-
нікуючи з нею і в такий спосіб зводячи 
українознавчий аналіз значною мірою 
до повторення загальновідомих істин та 
механістичного переліку шанованих в 
українській науці імен. Попри це, набу-
ток провідних вчених НДІУ (нагадаю, що 
визнанням його значущості стало надан-
ня Інституту у 2009 р. статусу національ-
ного) потребує нині і уважного аналізу, і 
нової – звичайно, із врахуванням сучас-
ного контексту  – теоретико-аналітичної 
та практичної актуалізації.

Параметри дискусії про українознав-
ство як актуальну пропозицію в просто-
рі інтелектуальних викликів і трансфор-
мацій сучасності доречно окреслювати 
у структуруванні парадигмальної трі-
ади модальностей: ресурсний потенці-
ал – актуальність – традиція. Ресурсний 
потенціал українознавства на сьогодні 
справді вагомий – і це після доби Януко-
вича та Табачника, які заповзялися ни-
щити українознавство, де тільки могли, 
руйнуючи відповідні інституції, пере-
йменовуючи часописи (наприклад, фахо-
вий журнал «Українознавство» тоді було 
в директивний спосіб перейменовано на 
«Україна у світовій історії»), ліквідуючи 
філію НДІУ в Криму і т. ін. Якщо вести 
мову про відповідний ресурсний потен-
ціал в «материковій» Україні, то, не вда-
ючись до надмірної деталізації, нагадаю 
лише про активну присутність україно-
знавства в її насамперед академічно-на-
уковому просторі, про діяльність Науко-
во-дослідного інституту українознавства 
(Київ) та Інституту українознавства іме-
ні І.  Крип’якевича (Львів), про роботу 
низки кафедр в українських універси-
тетах, які мають у своїх назвах понят-
тя «українознавство», про поновлення 
систематичного виходу часопису «Укра-
їнознавство», зрештою – про те, що укра-
їнознавство як варіативна складова вхо-
дить до стандарту шкільної освіти (воно 
викладається у школах Києва, Львова, 
у Чернівецькій обл., Великоновосілків-
ському районі Донецької обл.  – перелік 
цей вільно продовжувати). Традиційно 
міцними лишаються позиції україно-
знавства в діаспорі  – воно присутнє як 
системоутворюючий предмет і в шкіль-
ництві  [43, с.  212] (мережа шкіл украї-
нознавства у США, Канаді, Бразилії), і 
в інституціях академічного характеру 
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(Американська асоціація українознавців 
у США, Асоціація українознавців Ав-
стралії, Український науковий інститут 
Гарвардського університету, Cхідний Ін-
ститут українознавства ім. Ковальських 
Альбертського університету, Центр 
Українознавчих Студій Університету 
ім. Макворі в Сіднеї [44] – перелік, зро-
зуміло, теж далеко не повний).

Про актуальність українознавства в 
контексті триваючої російсько-україн-
ської війни вже сказано досить доклад-
но на початку цього тексту, тому додати 
лишається зовсім небагато. По-перше, 
не може не вражати стрімке зростання 
впродовж останніх політико-мілітар-
них «сезонів» кількісних параметрів ро-
сійського інформаційно-аналітичного 
контенту, присвяченого українознавчій 
проблематиці. Цей контент присутній 
насамперед у дискурсі експертно-акаде-
мічному – саме він і окреслюється у цьо-
му випадку сенсотворчим: «Сто лет тому 
назад, срок для полуторатысячелет-
ней истории «матери городов русских» 
крайне незначительный, никакого укра-
инского языка Киев ещё не знал. То есть 
живое малороссийское наречие, певучее 
и нежное, можно было часто услышать 
на Житнем («Ржаном») либо Сенном 
или Бессарабском рынках, но в том-то 
и отличие его от гораздо позже появив-
шегося украинского «новояза»: немыс-
лимо себе представить, чтобы продавцы 
стали бы выдумывать словечки и обо-
роты, непонятные посетителям базара, 
однозначно говорившим по-русски…. 
Всё изменилось в 1917-м, когда груп-
пка авантюристов… буквально никому 
за городской чертой не известная, об-
разовала пресловутую «Центральную 
раду»  [45],  – це, наприклад, фрагмент 
з аналітичної розвідки, опублікованої 

цьогорічним вереснем впливовим у 
тамтешньому експертному середовищі 
«Фондом стратегической культуры», ке-
рівництво якого заразом анонсує цілу 
серію матеріалів із характеристичними 
назвами «Украина не «соборна» и не 
«єдина», «Слобожанщина  – боевая гра-
ница России» і т. ін. Подібного кштал-
ту «високий дискурс» на рівні публі-
цистично-емоційному формує систему 
«українознавчих модальностей» для пу-
тінського агітпропу: тут маємо широкий 
спектр пропозицій – від кінодокумента-
лістики (симптоматичний під цим огля-
дом запущений в інфопростір березнем 
2015 р. «документальний фільм» «Мифы 
и были украинства»  [46], створений за 
підтримки РПЦ) до газетних публікацій 
(особливо спеціалізується на них одна із 
найвпливовіших у сьогоднішній Росії га-
зета «Завтра»: «Украина – исторический 
«Франкенштейн»  [47], «Украинская бо-
лезнь» [48], «Исторический мат украин-
ству» [49], «Ведущая роль КПСС в разви-
тии украинского национализма» [50] – це 
тільки найпомітніші за останній рік). 
По-друге (і це найголовніше), цей кон-
тент має характер підкреслено інстру-
ментальний, а зовсім не дослідницький 
чи пошуковий: перед нами  – класичні 
«озброєні наративи» [51], як називають 
їх фахівці з комунікацій та медіа. За-
вдання таких наративів  – не аналізува-
ти, а атакувати, і об’єктом атаки наразі 
обрано саме українську ідентичність. 
Обговорення проблематики української 
історії, мови, культури, фольклористи-
ки, філософії, політології, соціології в 
оперативному полі таких «озброєних на-
ративів» – то тільки привід для делегіти-
мації української ідентичності, лише це 
завдання структурує ідеологічні пара-
метри дискурсивності «українознавства 
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по-московському». Інакше кажучи, най-
потужніший організаційний, медійний, 
пропагандистський (і безсумнівно – фі-
нансовий) ресурс Російська імперія у 
процесі розгортання «гібридної війни» 
вкладає насамперед у те, аби абсолюти-
зувати (або як мінімум суттєво зміцни-
ти) власну позицію у «конфлікті ідентич-
ностей».

У такій формі вияскравлена про-
блема у структурних параметрах роз-
початої у першій чверті XXІ ст. розмови 
про сучасне українознавство виходить 
далеко за рамці контексту, окресленого 
необхідністю протидії російській агре-
сії (хоча, зрозуміло, що цей біль зараз – 
найпекучіший): «…в історичний період, 
що характеризується поширеним де-
структуруванням організацій, делегіти-
мізацією інститутів… та ефемерністю 
культурних проявів, ідентичність стає 
головним, а іноді й єдиним джерелом 
смислів» [52, с. 27], – наголошує під цим 
оглядом один із провідних сучасних со-
ціологів М. Кастельс. Саме нова «якість» 
світової історії, яка початком XXІ ст. за-
свідчила себе кризою стратегій фінан-
сової глобалізації, подіями 11  вересня 
2001 р., війнами в Іраку та Афганістані, 
піднесенням популістських рухів у Єв-
ропі, нині спричинивши до таких різних 
за наслідками, але однаково вглиблених 
у проблематику з’ясування та поновної 
концептуалізації невідчужених сенсів 
існування особистості та спільноти фе-
номенів, як Арабська весна та Майдан, 
змусила науковців зовсім у новий спосіб 
переосмислювати аналітичні концеп-
ти гуманітарних наук про ідентичність. 
Можна без перебільшення ствердити, 
що ці типологічно споріднені з украї-
нознавством науки, такі як полоністика, 
германістика, іспаністика, англістика, 

які мають давню традицію розвитку і 
спираються на тривку тяглість освітніх 
практик (викладач англістики Уельсько-
го університету П.  Баррі підкреслює, 
що впровадження її в освітній простір 
Британії почалося ще в першій третині 
XІX  ст.: «Прорив стався 1826  р., коли в 
Лондоні було засновано університет-
ський коледж, який мав право присуджу-
вати вчені звання чоловікам та жінкам 
усіх вірувань або невіруючим. У 1828 р. 
було запропоновано ввести до програми 
англістику як навчальний предмет, а в 
1829 році призначено першого професо-
ра»  [53, с.  20]), збагатилися під сучасну 
пору виразно новими сенсами, здобув-
шись, сказати б, на «друге дихання». Ба 
більше, виклики актуального сьогоден-
ня спричинили до постання нових на-
прямних наукового знання, які раніше 
існували у, сказати б, латентному стані. 
Прикметне під цим оглядом спостере-
ження Т. Кононенка, яке він висловив ще 
у 2009 р. «До кінця 90-х років минулого 
століття у діяльності освітніх комплексів 
США на теренах України були широко 
представлені запрошення на «американ-
ські студії» – «American studies», які міс-
тили різні навчальні програми та курси 
у різних університетах країни. Згодом у 
офіційних пропозиціях цих організацій 
з’явився новий термін – «американознав-
ство», – яким замінили цілу низку пред-
метів і курсів, проте зберегли всі змісти, 
які раніше охоплювались терміном «аме-
риканські студії». Відтак «американські 
студії» стали підрядним поняттям до 
поняття «американознавство». Оскіль-
ки останнє стосувалось не лише хоча й 
інтегративних, проте часткових проявів 
американізму, але й спроб охопити і ви-
явити американське як типове, властиве 
всьому, що має відношення до такого 
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світового явища, як США»  [54, с.  29]. 
У цьому ж причинному ряді стрімкого 
зростання уваги академічних і політич-
них кіл до формування ідентичностей та 
аналітичного вивчення цієї проблемати-
ки – активне розгортання діяльності ін-
ституцій такого кшталту, як іспанський 
Інститут Сервантеса (заснована 1991  р. 
державна установа, яка покликана про-
пагувати іспанську культуру і взагалі 
«іспанськість»: поза межами Іспанії нині 
діє 77 її центрів), аналогічна китайська 
Глобальна мережа Інститутів Конфуція, 
турецький Інститут імені Юнуса Емре 
(має 25 центрів у всьому світі: на від-
критті Лондонського центру президент 
Туреччини А. Гюль заявив, що «Центри 
турецької культури імені Юнуса Емре – 
це «м’яка сила» Туреччини»  [55]), ні-
мецький неурядовий Інститут ім. Ґете.

Т. зв. «россиеведение» свідомо ви-
водиться автором цієї статті за межі сві-
тової парадигми наук про національні 
ідентичності. Виводиться насамперед 
через те, що методологічні засади та 
аналітичні стратегії «россиеведения» 
мають мало спільного із об’єктивним 
знанням та об’єктивним з’ясуванням 
специфіки національної ідентичнос-
ті російського етносу. У такій формі, 
в якій воно існувало досі й існує нині, 
«россиеведение»  – це політико-адміні-
стративна, культурно-гегемоністська та 
маніпулятивно-педагогічна технологія, 
зорієнтована на формування лояльної 
до Кремля свідомості насамперед у ро-
сійських школярів та студентів. Характе-
ристичним прикладом тому – підручник 
з «Россиеведения» [5] В. Шаповалова, ав-
тора багатьох монографій і підручників, 
професора «кафедры международных 
организаций и проблем глобального 
управления МГУ им. М. Ломоносова». 

Спираючись на концепцію засадничої 
конфронтаційності Московщини та єв-
ропейського Заходу, теоретичні підстави 
якої були сформовані ще 1869 р. глибоко 
шанованим усіма «россиеведами» реак-
ціонером і монархістом Н. Данілєвським 
у його сповненій параноїдального мілі-
таризму праці «Россия и Европа» (при-
чини катастрофічної поразки Москов-
щини у Кримській війні цей публіцист 
вбачав у тому, що, мовляв, Захід, який 
«прогнив», заповзявся знищити ми-
колаївську імперію як носія і втілення 
«вселенської правди»: чи й варто вкотре 
підкреслювати, що ніякої України для 
Данілєвського та його послідовників не 
існувало і не може існувати в принципі – 
«Юго-Западный край − точно такая же 
Россия и на точно таких же основаниях, 
как и самая Москва» [56]), В. Шаповалов 
рухається тим же «данілєвскім» шляхом, 
виправдовуючи всі жахіття Московщи-
ни – від опричників до ГУЛАГу – «осо-
бливим шляхом» євразійської імперії. 
Г. Шилова, одна з послідовниць «школи 
В. Шаповалова», у статті «Россиеведение 
как учебный курс в вузах» під цим огля-
дом підкреслює: «Россия развивалась в 
своем историческом времени. В течение 
столетий использовались такие специ-
фические средства, как общинность, 
сословная система, крепостное право, 
самодержавие, тоталитаризм. Веками 
создавалось военно-государственное 
общество с его девизом служения Оте-
честву. Эта система обеспечивала стра-
тегическую независимость и безопас-
ность России» [57, с. 27]. Тобто, на думку 
«россиеведов», безпеку Московщини 
забезпечували кріпаччина, відсутність 
правової держави та катівський інстру-
ментарій слідчих з НКВД. Зрештою, із 
цим важко сперечатися… Одначе, попри 
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всю шовіністичну маячню, варто відзна-
чити ґрунтовність підходів та справді 
імперський розмах як у практиках впро-
вадження «россиеведения» в освітній 
процес російської середньої та вищої 
школи (в мережі Інтернет багато матері-
алів на цю тему), так і в просуванні «рос-
сиеведения» як імперської гуманітарної 
стратегії за межами РФ. З цією метою 
ще у 1996  р. створено «Международ-
ную Академию россиеведения», активно 
працюють у цьому напрямі такі струк-
тури, як заснований 2007  р. особисто 
В. Путіним фонд «Русский мир» та «Фе-
деральное агентство по делам Содруже-
ства Независимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество)». 
Прикметно, що саме філіали «Россотруд-
ничества» в Україні стали важливими 
координаційними центрами просування 
інтересів Кремля та «майданчиками», на 
яких різноманітні проросійські органі-
зації узгоджували стратегію і тактику 
антиукраїнської діяльності до і в про-
цесі розгортання т. зв. «Русской весны». 
Симптоматичним бачиться і той факт, 
що саме 2014 р., тобто в рік початку пря-
мої московської збройної агресії проти 
України, «Институтом научной инфор-
мации по общественным наукам Рос-
сийской академии наук» було видано 
спеціальний довідник «Россиеведение: 
Отечественные исследователи»  [58]. У 
ньому – імена 469 прокремлівських «рос-
сиеведов» (переважно докторів наук та 
професорів, із вказівкою на спеціаліза-
цію та найвагоміші здобутки кожного)…

І нарешті  – про традицію, третю 
складову парадигмальної тріади мо-
дальностей структурування дискусії про 
сучасне українознавство. Притаманна 

цьому дискурсу інтелектуальна тяглість, 
започаткована, нагадаю, ще М.  Драго-
мановим, М.  Грушевським та С.  Єфре-
мовим, у поєднанні з академічною та 
освітньо-виховною «ресурсною базою» 
сучасного українознавства дають мож-
ливість стверджувати: саме українознав-
чий потенціал концептуалізує нині, на 
поч. XXІ ст., найбільш ґрунтовні методо-
логічні засади формування тієї царини 
наукового знання, у координатах якої 
комплексно вивчається українська іден-
тичність, саме українознавчий пошук 
створює те продуктивне напруження ре-
ферентного поля, у модальностях якого 
ідентитети українськості розглядаються 
не в одновимірно-обмеженій констата-
ційності, а в розгортанні базових дис-
курсивних модальностей. Звичайно, 
окреслену царину наукового знання 
комусь вільно буде означити і в інший 
спосіб, вигадуючи для цього будь-які на-
зви (наприклад, інтегративна історія або 
цивілізаційно-комплексна культуроло-
гія), проте інтелектуальна чесність ви-
магатиме, аби ми, згадавши про мудрого 
схоласта В. Оккама, не нагромаджували 
зайві дефініції, а називали те, що було і 
є цариною українознавства, цим його 
власним і питомим ім’ям. Враховуючи 
це, належало б погодитись із таким ви-
значенням:

Українознавство – це царина науко-
вого знання, яка, узагальнюючи здобут-
ки комплексу галузевих гуманітарних 
дисциплін, досліджує національні іден-
титети у просторі історичного буття та 
соціокультурних репрезентаціях україн-
ської людини й українства. 

З огляду на це об’єктом україно-
знавства постає історико-культурна 
специфіка буття української людини та 
українства у світовому часопросторі. 
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Предметом українознавства постає па-
радигмальна повнота національних, 
соціокультурних та екзистенційно-осо-
бистісних ідентитетів української люди-
ни та українства.

У такому варіанті визначення (варто 
повсякчас пам’ятати, що пропонована 
«інтелектуальна формула» була й ли-
шатиметься пластичною, бо оператив-
не поле українознавства змінювалося і 
надалі змінюватиметься, залежно від, 
скористаюся наразі місткою метафорою 
Ліни Костенко з її «Думи про братів Не-
азовських», «вітрів історії») домінант-
ними постають два регістри – водночас 
діалектично-цілісні та антитетично-су-
перечні: по-перше, українознавство – це 
самостійна царина наукового знання; 
по-друге, українознавство досліджує 
національні ідентитети, узагальнюючи 
здобутки комплексу гуманітарних дис-
циплін. То що ж первинне  – україно-
знавство чи галузеві гуманітарні дис-
ципліни? Відповідь на це питання лише 
одна: первинна Україна, натомість спо-
соби інтелектуального осягнення її суб-
станційної бутності можуть (і повинні!) 
бути різними, бо багатовимірність емпі-
ричного матеріалу неминуче породжує 
і багатовимірність наукового розмислу 
(по-іншому було тільки в часи всевлад-
дя більшовицької партії, коли панувала 
одна обов’язкова для всіх марксистсько-
ленінська методологія: розпочинаючи 
працю над своєю студією, вчений-гума-
нітарій тоді вже знав – а якщо не знав, то 
партком йому підказував, – до яких ви-
сновків він має дійти). Свого часу, на поч. 
90-х років XX ст., коли українознавство 
лише починало утверджуватися у по-
страдянській Україні, його недоброзич-
ливці (статті з назвами на кшталт «Обе-
режно, українознавство!» друкувалися 

тоді з їхньої «подачі» на шпальтах від-
повідного характеру медіа) інтенсив-
но спекулювали на цій проблематиці, 
стверджуючи, що українознавство у сво-
їй основі має дискримінаційний і напів-
колоніальний характер, бо, мовляв, істо-
рично розвивалося воно в умовах, коли 
українська наука була позбавлена віль-
ного голосу, а після здобуття Незалеж-
ності всі гуманітарні науки і так мають 
бути українознавчими, тож українознав-
ство як окремішня наука підмінятиме 
галузеві дисципліни. Щодо першого ар-
гументу, то докладно коментувати його 
з огляду на очевидну безсенсовість про-
сто не випадає (якби українознавство і 
справді було ворожим національному 
відродженню, то всі окупаційні режи-
ми його б усіляко підносили, натомість 
вони його засадничо нищили – це роби-
ли і денікінці, і більшовики, і нацисти у 
рейхскомісаріаті «Україна», і Янукович із 
Табачником), натомість стосовно друго-
го аргументу належить нагадати: вся іс-
торія розвитку українознавства свідчить 
про те, що українознавство не підмінює 
галузеві гуманітарні дисципліни  – воно 
насамперед вияскравлює й акцентує їх, 
надає їм об’ємності та поліфонічно-кон-
текстуального резонансу. І саме в тако-
му акцентуванні – не зазіхання на «чужу 
компетенцію», а одна з унікальних рис 
українознавчої інтелектуальної пропо-
зиції, адже на різних етапах нашої інте-
лектуальної історії домінантою украї-
нознавства окреслювалися різні галузеві 
напрямні. Під цим оглядом і позиціону-
вання українознавства в їхній системі 
координат було, відповідно, різним – але 
воно лишалося саме українознавством, 
бо взорувало на історико-соціальний та 
екзистенційно-культурний горизонт ці-
локупності українського буття.
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Конкретизую повищу тезу прикла-
дами з історії українознавства. Загаль-
новизнано в нашій гуманітаристиці, що 
«точкою біфуркації» в розвитку украї-
нознавства як науки та форми суспільно-
го світогляду став вихід у 1827 р. збірки 
«Малороссийские песни» М.  Максимо-
вича (це визнавали і М.  Грушевський, і 
сучасні дослідники, які називають «Ма-
лороссийские песни» «стартовою точ-
кою… наукового українознавства»  [23, 
с.  107]): «Предисловие» до цієї збір-
ки концептуалізувало нові підходи до 
осмислення України в її соціогуманітар-
ному, історичному, світоглядно-філо-
софському та літературно-мистецько-
му виявах. Належачи за формальними 
ознаками до царини фольклористики, 
ця праця М.  Максимовича водночас 
утвердила нові точки відліку у вивченні: 

а) української історії (замість кон-
цепції старшинських автономістів, опер-
тої на архівно-документальні свідчення 
та підкреслену повагу до династичної 
традиції, почала утверджуватися «на-
родницька» школа української історіо-
графії з її акцентуванням на народній 
пам’яті історії та живому плині народно-
го буття);

б) української художньої словесності 
(місце класицизму і сентименталізму за-
ступив романтизм із його піднесеним до 
висот екзальтації культом козаччини);

в) української світоглядної традиції: 
не ідеологема старшинського автономіз-
му та привілеїв перетвореної на росій-
ське дворянство колишньої козацької 
старшини репрезентувати «малоросій-
ський народ» на теренах колишньої Геть-
манщини постала в ній визначальною, 
а концепція засадничої окремішності 
і від поляків, і від державно-панівних 
росіян українського народу, до обширів 

розселення якого однаковою мірою на-
лежать і Лівобережжя, і Правобережжя, 
і Галичина.

Ще раз підкреслюю: формально на-
лежачи до царини вивчення усної худож-
ньої словесності, книга М. Максимовича 
спричинила до революційних змін в ці-
лому українознавстві (яке вочевидь тоді 
ще українознавством не називалося і не 
могло називатися). Подібно ж у пошев-
ченківську епоху «еталонним зразком» 
українознавства піднеслася праця вже не 
з фольклористики, а з психоетнічної іс-
торії українців – славнозвісний есей «Две 
русские народности» М. Костомарова, на 
«інтелектуальний горизонт» якого орі-
єнтувалися в період від поч. 60-х років 
XІX  ст. і до подій 1905  р. і наші істори-
ки, і фольклористи, і мовознавці, і літе-
ратурознавці, і політичні діячі, адже, за 
М. Грушевським, «українознавство в сім 
процесі йшло дуже часто в тіснім і не-
розривнім зв’язку з політичною бороть-
бою» [59, с. 37]. І цей перелік вільно про-
довжувати: можна наприклад, нагадати, 
як формування «державницької школи» 
української історіографії, започатковане 
у 20-х роках XX  ст. працями В.  Липин-
ського та Д. Дорошенка, вплинуло на сві-
домість такого визначного культуроло-
га-українознавця і поета, як Є. Маланюк. 
Одначе необхідно повсякчас мати на 
увазі, що у розгортанні кожного з етапів 
нашого інтелектуального поступу мо-
дальності українознавчої дискурсивної 
парадигми центрувалися довкола певної 
історично обумовленої галузевої кон-
кретизації українознавства. Вочевидь, 
саме в поліфонічній контекстуальності 
і полягає унікальна «присутність» укра-
їнознавчої метадискурсивності, у ко-
ординатах якої концептуалізовано вия-
скравлюється не-лінійність історичного 
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буття українства, для адекватного осмис-
лення культурно-цивілізаційних домі-
нант якого, наприклад, утвердження у 
нашому красному письменстві першої 
пол. XІX ст. романтизму – то подія, зна-
чно важливіша за скасування чинності 
на українських теренах Литовського ста-
туту і впровадження там «Зводу законів 
Російської імперії», яке відбувалося в 
тому ж історичному часі (хоча в «ліній-
ному гранд-наративі» царина юридична 
і взагалі  – статусно-державна зазвичай 
важливіша за літературно-мистецьку), а 
«Літературна дискусія» – подія, суттєві-
ша за кадрові перестановки в уряді УСРР 
у 20-х роках XX ст.

На схилку XX  – на поч. XXІ  ст. ця 
інтелектуальна стратегема українознав-
ства постає типологічно відповідною 
найновішим та найбільш перспектив-
ним аналітичним практиками світової 
гуманітаристики, у просторі якої «про-
ривні» для цілого академічного дискурсу 
пошукові стратегії реалізуються насам-
перед у форматі осягів конкретної науки. 
Варто тут нагадати про роботи філософа 
і психоаналітика М. Фуко з його конце-
цією «контрпам’яті» (в контексті украї-
нознавчих досліджень Голодомору, та й 
не тільки його, особливо продуктивної), 
про праці палестинсько-американського 
літературознавця Е. Саїда, який своїми 
формально віднесеними до компетенції 
літературознавства (і літературознавчої 
культурології) працями «Орієнталізм» 
(1978)  [60] та «Культура й імперіалізм» 
(1993) [61] започаткував методологічний 
переворот у розвитку цілої теорії іден-
тичностей: він виразно структурував ре-
гістри аналітичного інструментарію по-
стколоніальних студій, до оперативного 
поля яких належать тепер дискурсивні 
опції як власне літературознавства, так 

і історії, історіософії, політології, пси-
холінгвістики, культурології. О.  Юрчук 
під цим оглядом наголошує (і зауважені 
нею дослідницькі інтенції надзвичайно 
важливі у перспективі розвитку україно-
знавства XXІ ст.): «Орієнталізм» Е. Саїда 
сформував коло наукових понять, осно-
воположних для постколоніальної тео-
рії: «інтелектуальна перевага», «переко-
дована присутність або репрезентація», 
«культурна сила». Він  [Едвард Саїд.  – 
О. Х.] не мав сумнівів щодо заангажова-
ності будь-якої науки – це руйнувало ілю-
зію, що гуманітарні студії розгортаються 
поза сферою політики: студії колоніза-
тора стосовно підкореного ним народу 
завжди містять геополітичний аспект і 
є засобом контролю колоніального дис-
курсу» [62, с. 6]. Прикметно, що Е. Саїд, 
уже здобувшись вершин суспільного і 
наукового визнання, не втомлювався 
повсякчас підкреслювати особливу роль 
конкретних гуманітарних наук (особли-
во – філології [63]) в процесі адекватного 
усвідомлення публічних репрезентацій 
ідентичності. Подібно ж праці так само 
віднесеної формально до царини літера-
турознавства американської дослідниці 
індійського походження Ґаятрі Ч. Спі-
вак [64] (насамперед її студія «Чи може 
підпорядковане промовляти?»  [65], у 
якій порушується кардинальна і для су-
часного українознавства проблема «пра-
ва на голос» у пригноблених спільнотах, 
права, яке зазвичай анексується коло-
нізатором у різноманітних формах – від 
м’якої поблажливості до жорсткої дис-
кримінації) визначили напрямні розви-
тку цілої низки аналітичних студій у ца-
рині дослідження ідентичності. 

Неодноразово наголошувана тут 
проблема дослідження ідентичності  – 
вочевидь сенсотворча і центральна в 



31Українознавство №3 (64) 2017

Хоменко О. Українознавство «воюючої України»...

дискурсі сучасного українознавства. 
Цьому сприяє навіть виразна семан-
тична (так само, як і фонетична) близь-
кість поняття «українознавство» та ба-
зового для науки про нашу ідентичність 
концепту «українство»: видана 1891  р. 
розлога і ґрунтовна студія І. Нечуя-Ле-
вицького «Українство на літературних 
позвах з Московщиною»  [66] окресли-
ла та утвердила поняття «українство» 
як синонім діяльно-репрезентативного 
побутування етносу у його свідомо-на-
ціональному себе-виявленні. Сучасне 
українознавство з необхідністю має під-
ходити до цієї проблеми багатовимірно, 
враховуючи і набуток попередників (у 
першу чергу  – корифеїв українознав-
ства: М. Драгоманова, М. Грушевського, 
С.  Єфремова, В.  Кубійовича), і сучасні 
проекції цієї концептосфери, яка актив-
но утверджується як пріоритетна скла-
дова соціогуманітарних досліджень у 
другій пол. XX  ст. (класичною у цьому 
контексті окреслилася праця канадсько-
го філософа і культуролога Ч. Тейлора 
«Джерела себе. Творення новочасної 
ідентичності» [67]; варто наголосити, що 
українська думка навіть у підцензурних 
умовах рухалася у цьому ж напрямі – до-
сить згадати за славнозвісний трактат 
І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифіка-
ція?»). Перед українознавцем тут якнай-
ширше поле для розмислу: можна, серед 
іншого, покликаючись на згадуваного 
вже повище М. Кастельса, досліджувати 
специфіку розгортання в конкретно-іс-
торичному часі трьох форм ідентич-
ності  – «легітимної», «протидіючої» та 
«проектної» (за М.  Кастельсом, «легі-
тимна» ідентичність «проявлена у теорі-
ях націоналізму та домінуванні певних 
осіб у суспільних інститутах» [68, с. 95]; 
ідентичність «протидіюча» реалізується 

у спротиві узвичаєним формам іден-
тичності; ідентичність «проектна» руй-
нує стереотипи та концептуалізує нові 
форми себе-осягнення), можна вивчати 
українську ідентичність як наратив чи 
студіювати її в епістемологічних проек-
ціях постнеокласичних досліджень. 

Важливо наголосити, що саме в се-
міотичних модальностях українознав-
ства до наукового інструментарію гу-
манітаристики було впроваджено таке 
поняття, як «спільнотна ідентичність». 
Вперше його застосували у процесі ана-
літичного розмислу над становленням 
форм українського себе-виявлення та се-
бе-осягнення у дошевченківську  епоху: 
актуалізуючи цю культурно-історичну 
контекстуальність, українознавці за-
становляються саме на спільнотній, а не 
на національній ідентичності. Застанов-
ляються попри те, що в дискурсі нашої 
гуманітаристики вчені доволі часто опе-
рують поняттям «українське національ-
не відродження початку XІX  ст.», нази-
ваючи певні явища та з’яви тогочасного 
українського письменства чинниками 
саме національного літературного по-
ступу. Взагалі, у концептуалізованому в 
такий спосіб протиставленні «спільнот-
ного» та «національного» розгортається 
методологічний конфлікт між прихиль-
никами двох концепцій української на-
ціогенези – відповідно «модерністської» 
та «примордіалістської». Прихильники 
першої переконані, що нація  – це істо-
рико-цивілізаційний конструкт, поява 
якого зумовлена модерністю та владою, 
у відповідний спосіб зорганізованою 
та структурованою тим-таки дискур-
сом модерності. На думку вчених-мо-
дерністів, лише після Американської та 
Французької революцій постає можли-
вість коректно досліджувати нації та 
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націоналізми як феномени культурні і 
водночас політичні. Засновник міждис-
циплінарної галузі вивчення націона-
лізму Е. Сміт у праці «Культурні основи 
націй. Ієрархія, заповіт, республіка» під-
креслює: «На думку модерністів, і нації, і 
націоналізми мають нове, недавнє похо-
дження і є результатом модернізації… У 
модерністській перспективі нації не тіль-
ки не існують, а й не можуть існувати до 
утвердження модерності, хоч як визна-
чати цей термін. На практиці це означає, 
що про нації і націоналізм можна гово-
рити не раніше кінця XVІІІ ст.» [69, с. 19]. 

Натомість прихильники приморді-
алістської концепції (у різноманітті її 
варіативних інтерпретацій: «соціаль-
но-біологічної, культурницької, політи-
ко-генетичної»  [70, с.  21]) намагаються 
уникнути подібного механістичного 
підходу до історичної діахронії, за якою 
тільки чітко визначена історична доба з 
відповідною парадигмальністю індустрі-
ально-виробничих, політичних та куль-
турно-освітніх атрибутів «надає право» 
іменуватися нацією. Визначальною в цій 
теорії є положення, згідно з яким «су-
часні нації сформовані здебільшого на 
основі вже наявних етнічних зв’язків і 
почуттів»  [69, с.  11]. Вони не сконстру-
йовані з набору ситуативних складників, 
а концептуалізовані як органічне завер-
шення певного процесу розвитку етносу; 
постаючи в репрезентативних своїх вия-
вах як модерні феномени, вони водночас 
мають виразно домодерне походження. 
Більшість примордіалістів «прочитує» 
процес націогенезу у розгортанні сис-
теми понять «етнос – народ – нація», де 
кожна наступна ланка, пов’язуючись із 
попереднім періодом розвитку, водночас 
виступає його діалектичним продовжен-
ням-запереченням. Цей рух має свій 

«горизонт», свою «завершену форму»  – 
але не менш важливі також його про-
міжні етапи («спільнотна ідентичність» 
і постає одним із них). Е.  Сміт у цьому 
зв’язку так визначає «ідеальний тип» 
нації: «…це названа і самовизначена 
людська спільнота, члени якої плекають 
спільні міфи, спогади, символи, вартості 
і традиції, створюють і поширюють ха-
рактерну публічну культуру й дотриму-
ються спільних вартостей і спільних за-
конів» [69, с. 40]. Такий «ідеальний тип», 
справді, здатен уреальнитися лише в мо-
дерну добу (варто дотримуватися узви-
чаєного в історіографії датування, за 
яким період від появи книгодрукування 
до 1789  р. називають ранньомодерним, 
натомість Французька революція розпо-
чинає власне модерну епоху: за Р. Шпор-
люком, «першими українцями модерної 
доби були Котляревський, його друзі, 
побратими та читачі»  [71, с.  417]), од-
наче постати не як «сфабрикована» для 
власних потреб політикою і владою «на-
ціональна ідентичність», а як закономір-
на ланка у довгому процесі трансфор-
мацій, спричинених існуванням такої 
об’єктивної реальності, як конкретний 
етнос у його історичному розвитку.

Специфіка української істори-
ко-культурної ситуації на дошевчен-
ківському її стадіальному етапі (етапі 
надзвичайно важливому і навіть  – ви-
рішальному для українського суспіль-
но-інтелектуального поступу), що її, ще 
раз підкреслю, в системі українознавчих 
координат необхідно аналізувати крізь 
призму осмислення спільнотної, а не на-
ціональної ідентичності українців, по-
лягає в тому, що жодна з цих провідних 
концепцій  – ні модерністська, ні при-
мордіалістська  – не можуть без суттє-
вих корекцій методологічної «оптики» в 
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адекватний спосіб описати процес етно-
ідентифікаційної мобілізації українців 
цієї епохи. Варто погодитися з тверджен-
ням О. Реєнта: «З огляду на багато при-
чин, місце України в цивілізаційних про-
цесах неможливо визначити методом 
механічного накладання євразійської 
чи західноєвропейської матриці»  [72, 
с.  8]. Модерністська концепція, як уже 
зазначалося, не надається для такого 
визначення з огляду на механістичність 
моделей інтерпретаційного осмислення 
тяглості історичного процесу, примор-
діалістська (на думку українознавців, 
суттєво більш виважена і концептуаль-
но верифікована), – зважаючи на ігнору-
вання деяких важливих аспектів специ-
фіки історичного саморозвитку етносу 
(особливо пов’язаних із вияскравлен-
ням радикальних трансформацій сус-
пільно-історичного дискурсу на зламі 
XVІІІ – XІX ст., зокрема – із розгортан-
ням нового типу інтелектуальної ко-
мунікації, пов’язаної з процесами, які 
Б.  Андерсон назвав «капіталістичним 
друкарством»  [73, с.  95]). Для підтвер-
дження цієї тези (бо теорія має поясню-
вати внутрішню логіку структурування 
емпірики історичного дослідження, а не 
підлаштовувати її під себе) пошлюся на 
свідчення двох інтелектуалів, які опису-
вали терен підросійської України у пер-
шій пол. XІX ст.

Першим надамо слово П.  Кулішу, 
який у «Записках о Южной Руси» (пер-
ший том видання побачив світ у Петер-
бурзі 1856  р., хоча матеріал для нього 
автор «Чорної Ради» збирав ще задовго 
до арешту у 1847  р.) залишив важли-
ві зауваги про етнічну ідентифікацію 
українців тогочасної Наддніпрянщини: 
«Малороссийские простолюдины, на 
вопрос: «Откуда вы?» будут отвечать: 

Из такой-то губернии; но на вопрос: 
«Кто вы? Какой народ?» не найдут дру-
гого ответа, как только: «Люде так собі 
народ та й годі».  – «Вы русские?»  – 
«Ні».  – «Хохлы?»  – Які ж ми Хохли?» 
(Хохол – слово бранное, и они его отвер-
гают). – Малороссіяне?» – «Шо то за Ма-
росияне? Нам его й вымовить трудно» 
(Малороссіянін – слово книжное, и они 
его не знают). Словом, земляки наши… 
сами себя называют только людьми и не 
присваивают себе никакого собственно-
го имени» [74, с. 235]. Здавалося б, маємо 
переконливі свідчення етнічної інди-
ферентності тогочасного українського 
загалу  – принаймні сільського (індифе-
рентності, пом’якшеної тим, що автохто-
ни все ж досить чітко відрізняли себе від 
росіян). Натомість відомий німецький 
географ і мандрівник Й. Коль, який, від-
відавши Україну у 1830-х роках, зали-
шив у щоденнику такий запис: «Огида, 
яку народ Малоросії відчуває до народу 
Великоросії, така сильна, що її можна 
справедливо схарактеризувати як націо-
нальну ненависть… Малоросіяни твер-
дять, що до часу їхнього підкорення всі 
вони були вільні люди та що кріпацтво 
було між ними невідоме. Як вони самі 
кажуть, росіяни повернули половину 
народу в рабів. Упродовж першого сто-
ліття після об’єднання Малоросія мала 
своїх гетьманів та зберігала у великій 
частині свою старовинну конституцію 
та привілеї; але все це було зметено на-
задницькими реформами останнього та 
поточного століття… Полтавську битву 
до сьогодні згадують у цілій Малоросії з 
почуттями, подібними до тих, що з ними 
битву під Білою Горою згадують у Че-
хії» [75, с. 25]. 

Наведені вище тексти, здавало-
ся б, зумовлюють взаємопротилежні 
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прочитання феномену української іден-
тичності аналізованої доби: прихильник 
модерністської концепції посилатиметь-
ся на текст П. Куліша як на переконливе 
свідчення того, що свідомість загалу в 
доіндустріальну добу не можна осмис-
лювати в категоріях національного само-
ототожнення, натомість примордіаліст 
використовуватиме щоденниковий за-
пис Й. Коля як доказ того, що українська 
ідентичність у першій третині XІX  ст. 
утверджувалася, спираючись на спільну 
для загалу історичну пам’ять, чітке усві-
домлення тяглості традиції, засадничо 
протилежної московській, та виразне 
розуміння відмінності «свого» та «чужо-
го». Але ж в обох текстах мовиться про 
один і той же етнос в один і той же час 
і на одному й тому ж обширі його істо-
ричного розселення. Інтерпретаційна 
антиномія знімається в українознавчому 
синтезі, якщо в розгляді процесів націо-
нальної мобілізації українців підросій-
ської України актуалізувати таке базове 
поняття, як «спільнота». Відразу потріб-
но застерегти, що йдеться не про відому 
теорію «уявлених спільнот» Б. Андерсо-
на (попри цілу низку важливих і пер-
спективних для подальшої розробки за-
уваг, ця теорія, у суті речі, постає одним 
із варіантів модерністської парадигми, у 
регістрах якої національне занадто часто 
ототожнюється зі сконструйованим), а 
про спільноту як об’єктивну реальність 
етнічного розвитку. «Спільнота… це, як 
правило, велика, складно організована 
група людей, яка виділяється на осно-
ві певних соціальних ознак (наприклад, 
етнічні, релігійні, мовні, політичні, гос-
подарсько-культурні) й існує як взаємо-
дійна цілісність у певному історичному 
та соціокультурному просторі чи ареа-
лі»  [76, с.  13],  – наголошує А.  Зінченко. 

Власне, спільнота у такому тлумачен-
ні – це та субстанційна модальність, яка 
у процесі свого розвитку, здобувшись 
на спільну мову та символічну комуні-
кацію, набуває ознак етнокультурної 
спільноти (екстраполюючи сказане на 
українську ситуацію, класичною «етно-
культурною спільнотою» можна назвати 
україно-руський соціум XІV  – XVІ  ст.). 
Ускладнюючи свою структуру, розви-
ваючи внутрішні зв’язки та функції (у 
тому числі  – виокремлюючи правлячу 
верству), етнокультурна спільнота на-
буває ознак етносоціокультурної. «Якщо 
така спільнота, бодай зусиллями свого 
інтелектуального проводу, виокремлює 
себе з-поміж інших спільнот і ставить 
цілі культурної (освітньої, релігійної), 
представницької й політичної самоорга-
нізації, така спільнота діє як етносоціо-
політична» [76, с. 12 – 13]. 

Можна дискутувати стосовно того, 
на якій стадії історичного розвитку укра-
їнство зі спільноти етносоціокультурної 
трансформувалося в етносоціополітич-
ну (тут посилатимуться і на історичний 
контекст Гетьманщини з її виразними 
тенденціями старшинського автономіз-
му, і на утвердження наприкінці XVІІІ ст. 
українознавства як системи концепту-
альних дискурсів пізнання окремішньо-
го етносу, хоча коректнішим і науково 
більше верифікованим бачиться наголос 
на творенні української етносоціопо-
літичної спільноти у період діяльності 
Кирило-Мефодіївського братства, що 
ним, власне, і розпочинається шевчен-
ківський період українського інтелекту-
ального розвитку), проте безсумнівною 
окреслюється потреба в процесі вивчен-
ня тогочасного українського соціуму 
оперувати поняттям саме спільнотної, а 
не національної ідентичності українців. 
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Справді, ідентичність автохтонного на-
селення підросійської України у першій 
третині XІX ст. ще не може бути названа 
сформовано-національною: багато ком-
понентів визначеного Е. Смітом «ідеаль-
ного типу нації» [69, с. 40] у її тогочасній 
системі координат ще не фіксуються або 
перебувають в ембріональному стані; у 
першу чергу йдеться про концепт «на-
зивання і самовизначення»  – етнонім 
«українці» ще не утвердився спільним 
для Слобожанщини і Таврії, Наддні-
прянщини і Галичини, Полісся і Волині. 
Водночас це виразно українська іден-
тичність – і то вже не домодерно-етнічна 
ідентичність в її побутово-узвичаєних 
аспектах, які обмежуються насамперед 
досить нечітким виокремленням «сво-
го» в іноетнічному оточенні та звичаєво 
відтвореною традиційною культурою, а 
ідентичність саме спільнотна, з прита-
манним їй контекстом історичної пам’яті 
та виразними домінантами відкидан-
ня свідомістю народу того суспільного 
устрою, який нав’язаний був Україні 
країною-окупантом  – Московщиною. У 
такому сенсі «спільнотна ідентичність» 
виразно зближується з категорією іден-
титету, яка характеризується насампе-
ред актуалізацією колективно-соборних 
форм свідомості, закорінених у пережи-
ванні особистістю свого індивідуально-
го буття як складової вияскравленого в 
кожному конкретному часі цілісного по-
току народної історії.

Концепт «спільнотної ідентичності» 
може правити за найхарактеристичні-
ший зразок у позитивному сенсі цього 
поняття методологічної пластичності 
українознавства, особливо важливий і 
помічний у ситуації, коли після постмо-
дерністської «епохи коментарів» наша гу-
манітаристика, як і цілий європейський 

гуманітарний дискурс, знову постали 
перед необхідністю реактуалізації «ці-
лісної розповіді» (зрештою, дискурси 
фундаторів українознавства  – насампе-
ред М. Грушевського та С. Єфремова – і 
були такими «цілісними розповідями»): 
інакше кажучи, йдеться про відроджен-
ня метанаративу як цілісної системи ко-
ординат, у просторі якої легітимізується 
культурно-історична оповідь. І.  Колес-
ник, знана у цій царині дослідниця, по-
силаючись на американських вчених 
Джастіна Ірвінга та Каріна Кленке, під-
креслює, що метанаратив нині, у пер-
шій чверті XXІ  ст., уреальнюється як 
«якісний метод дослідження, який, по-
перше, інтегрує історичну, психологіч-
ну та культурну перспективи. По-друге, 
метанаратив як метод вивищує роль са-
морефлексії/самоідентифікації, що відо-
бражає онтологічну цілісність пізнання 
життя індивідуума, визначений у такий 
спосіб метанаратив актуалізує такі ви-
міри наративної інтерпретації, як інте-
грація контекстів життєвого досвіду та 
багатовимірні підходи… Метанаратив 
як метод відкриває нові дослідницькі 
можливості та сучасні технології. До но-
вих технологій належать синергетичний 
метод, ресурс синергетичної свідомос-
ті»  [77]. І.  Колесник надзвичайно вдало 
зауважила важливу специфічну осо-
бливість, яка неодмінно має бути при-
таманною новому українознавчому ме-
танаративу: засаднича вивільненість 
від тягаря рудиментарно-механістичної 
радянської «діалектики», взорування 
на горизонти пластичної і поліфонічної 
«синергетичної свідомості» з її засад-
ничою піднесеністю до рівня метапо-
зиції, яка знімає дихотомію непоборної 
протиставності тоталітарних опозицій 
(сумнозвісної більшовицької «єдності 
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і боротьби протилежностей», що нею 
послуговувалися в офіційному науко-
вому «дрес-коді» радянських часів). А 
також – додасть від себе автор цих ряд-
ків – новий українознавчий метанаратив 
неодмінно мусить творчо осягнути той 
рівень дискурсивної рефлексії, що його 
засновник інтерпретативної (символіч-
ної) антропології Кліфорд Ґірц називав 
«насиченим описом»  – прискіпливим 
аналізом певної соціальної події, який 
дає можливість поглянути на неї під «ку-
том зору» самої дійової особи, адже, як 
зазначає цей американський антрополог 
і соціолог, соціальні факти не існують 
поза межами значень, що їх надають їм 
самі реальні учасники подій  [78]. Наза-
гал беручи, концептосфера опертого на 
поважну традицію і водночас актуалізо-
ваного в семіотичних стихіях сьогоден-
ня українознавства з необхідністю має 
включати аналітичні осяги: 

а) специфіки концептуалізації «куль-
турно-антропологічної формули» укра-
їнства;

б) рецептивних проекцій її імагології 
у вимірах як соціогуманітарних, так і іс-
торико-політичних;

в) питомо-етнічних домінант у під-
ходах до аналізу парадигмальних варіа-
тивностей колективної та індивідуальної 
пам’яті (належить згадати і за популярне 
нині поняття «комеморація»  – форму-
вання та вивчення політики пам’яті). 

За Т. Усатенко, осердям дослідниць-
ких зацікавлень нового українознавства 
має постати не факт, об’єкт, раціональ-
ний підхід (хоча, зауважу від себе, і суто 
фактологічні студії також мають і надалі 
матимуть велику вагу в українознавстві), 
а «конкретність людського життя, сфери 
чуттєвого досвіду, суб’єктивності, які не 
враховувала класична методологія і не 

приймав офіційний академізм» [79, с. 38]. 
Прикметно, що саме в модальностях 
наукової школи, сформованої в Націо-
нальному науково-дослідному інституті 
українознавства, витворився перспек-
тивний під цим оглядом пошуковий на-
прям (опертий на давню україно знавчу 
традицію нескутого конвенційними 
умовностями аналітичного розмислу, 
започаткованого ще М.  Максимовичем 
і творчо продовженого Ю.  Липою та 
Ю.  Вассияном)  – йдеться, насамперед, 
про праці піонера в дослідженні психоет-
нічної екології України В. Сніжка (серед 
найвагоміших його робіт – книги «Нари-
си з психоетнічної екології України» [80], 
«Ідеологія Терену»  [81], «Брама»  [82], 
«Природний міт для українців. Книга І. 
Шлях» [83], «Українознавство: природна 
психо-філософська концепція» [84]).

Особливо важливе місце в сучасному 
українознавчому дискурсі належить ви-
яскравленню його актуалізованих та по-
тенційних «когнітологічних транскрип-
цій»  – бо саме когнітологія як царина 
екзистенційно-симфонічного сенсотво-
рення та практично-духовної діяльнос-
ті людини пов’язана з аналізом знання і 
забезпеченням його подальшого розви-
тку, царина, в оперативному полі якої 
аналізуються не просто рефлексивні 
конструкції та логіко-понятійні кон-
цепти, а ментальні моделі, психообрази, 
інтуїтивні репрезентації, ширше – у до-
глибному сенсі цього поняття парадок-
сальні (тобто – вільні від атрибутивного 
підпорядкування «горизонту» доміную-
чого дискурсу) світоглядові концепти. В 
умовах розв’язаної Росією інформацій-
ної війни супроти України (а московські 
пропагандисти, активно залучаючи до 
свого інструментарію медійні технології 
«постправди», чудово усвідомлюють, що 



37Українознавство №3 (64) 2017

Хоменко О. Українознавство «воюючої України»...

люди впереваж реагують не на реальні 
факти, а на моделі, які закріпилися як 
панівні у їхній свідомості: архетипічний 
приклад цього  – неіснуючий у приро-
ді «розіп’ятий хлопчик» у Слов’янську, 
який поставав для жертв кремлівської 
ідеологічної машини реальнішим за 
всіх документально зафіксованих вій-
ськовослужбовців армії Російської Фе-
дерації, які брали і продовжують брати 
участь у війні проти України на Донбасі) 
саме опертий на базові підстави іден-
тичності когнітивний простір україн-
ської людини стає об’єктом масованої 
атаки. Українознавчу контекстуальність 
стратегії формування «когнітивної без-
пеки» як одну із найвагоміших складо-
вих націо нальної безпеки, роль і місце 
українознавства у поборюванні озброє-
них наративів агресора під цим оглядом 
справді важко переоцінити [51].

Звичайно, прогностично окресли-
ти в окремішній статті стадіальні етапи 
та дискурсивні напрямні подальшого 
розвитку українознавства не видається 
можливим – для цього потрібна принай-
мні ціла монографія. Зрозуміло, що на 
цьому шляху, як і належить справжній 
науці, поряд зі здобутками існувати-
муть і продовжуватимуть створювати-
ся проблемні зони, формуватиметься 
«простір невизначеності», адже, за Ґая-
трі Ч. Співак, «уникнути «когнітивних 
поразок» неможливо»  [64, с.  367]  – за-
вжди «уникав» їх тільки догматизова-
ний марксизм-ленінізм, який через те і 
не був наукою. Відкритим, наприклад, 
і до сьогодні лишається питання про ті 
тематичні блоки, у парадигмальній варі-
ативності яких структурується сучасне 
українознавство (певна річ, ідеться про 
українознавство академічне, бо шкільна 
практика викладання українознавства 

вияскравлює свою специфіку формуван-
ня компетентностей, домінантою якої 
підноситься опертий на гуманістичну 
традицію україноцентричний світогляд 
учня): вже натепер можна констатувати, 
що серед таких тематичних блоків осо-
бливо важливими постануть українська 
історія (із дотичними до неї методологіч-
ними проблемами та дискурсом історіо-
софії) та нерозривно пов’язана з історією 
українська художня словесність (мова, 
фольклористика, література  – згадаймо 
за оперативне поле досліджень істори-
ко-філологічного факультету Київсько-
го університету св. Володимира: серед 
найновіших праць у цій царині синкре-
тичністю аналітичного мислення осо-
бливо вирізняється монографія А. Ціпка 
«Духовна ліствиця давньоукраїнської 
словесності»  [85]), українська культура 
та український світогляд, блок військо-
вих проблем, педагогічно-освітній блок. 
Перелік цей лишається відкритим, бо іс-
торія вносила і вноситиме в нього свої 
корективи.

Насамкінець  – одна, як на автора 
цього тексту, вкрай важлива заувага: 
так, українознавство мусить вслухатися 
у «голос доби», мусить залучати до сво-
го методологічного дискурсу найновіші 
здобутки світової (насамперед  – євро-
пейської) гуманітаристики, мусить бути 
у кращому сенсі цього поняття «плас-
тичним» в аспекті інструментально-гно-
сеологічному, проте в жодному разі воно 
не може позбутися того, тільки йому 
притаманного етосу, високого горизон-
ту людяного й етичного україноцентриз-
му, який утверджений і піднесений був 
його фундаторами, і найперше – М. Гру-
шевським. Бо для всіх українознавців – і 
нині в Україні та поза нею сущих, і май-
бутніх  – мають назавжди дороговказом 
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лишатися його слова: «Перебігаючи гад-
кою деталі наукової роботи, переведе-
ної протягом майже півстоліття на моїх 
очах, і при деякій і моїй таки участі, я з 
утіхою бачу, як не вважаючи на всі не-
догоди і перешкоди, все росте і вирос-
тає велична будова українознавства, в 
котрій живе як оживляючий її дух  – се 
пізнання нашої тисячолітньої духовної 
творчості, – прегарний плід переживань, 
досягань і страждань нашого много-
трудного, великого народу, не послідня, 
цінна частина здобутку загальнолюд-
ського» [22, с. 41].
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На зламі 2013 – 2014 рр. Україна пе-
реживала складні часи. Внаслідок неда-
лекоглядної внутрішньої і зовнішньої 
політики тогочасної влади в Києві роз-
почалися протестні акції, які згодом 
переросли в Революцію гідності. Ре-
волюційні протести охопили майже 
всі регіони України і призвели до втечі 
В.  Януковича та його найближчих по-
плічників. Під час переформатування 
владних структур Українська держава 
була надзвичайно ослаблена. Її слабкіс-
тю скористалася північно-східна сусідка, 
так звана «братня» Російська Федерація 
(далі  – РФ). Спочатку агресор захопив 
Кримський півострів, а потім за допо-
могою своїх агентів дестабілізував си-
туацію на сході і півдні України, а дещо 
згодом розпочав збройне вторгнення на 
територію України.

Актуальність дослідження цієї про-
блеми полягає в тому, що, аналізуючи й 
осмислюючи збройну та інформаційну 
російську агресію супроти України і су-
часні суспільні наслідки війни на сході 
України, ми маємо можливість стисло 
проаналізувати передумови, перебіг і 
можливі заходи української влади для 
відновлення територіальної цілісності 
Української держави. Наукова новизна 
праці полягає у зверненні до важливих 
проблем сучасної української історії, а 
саме – російсько-українського збройно-
го та інформаційного протистояння, ви-
вчення якого тільки розпочинається, а 
оскільки цей конфлікт ще не завершив-
ся, то його остаточне осягнення відтер-
міновується на невизначений час.

Вивчення та опанування поставленої 
мети, а саме неупереджений аналіз ро-
сійської агресії супроти українців і вій-
ськово-політичні наслідки війни на схо-
ді України у 2014–2017  рр., передбачає 

виконання таких головних завдань: 
1) стисло проаналізувати напрацювання 
та історіографію з цієї тематики; 2) роз-
крити передумови і перебіг агресії РФ; 
3) охарактеризувати сутність російсько-
української війни; 4) зробити аналіз 
суспільно-політичних наслідків цивілі-
заційного конфлікту на сході України; 
5)  підбити остаточні підсумки дослі-
дження.

Одним із важливих сучасних сус-
пільних наслідків агресії РФ проти Укра-
їни стала поява великої кількості праць 
різного формату з цієї актуальної про-
блематики. За нашими приблизними 
підрахунками, з початку російської агре-
сії (лютий 2014  р.) і по серпень 2017  р. 
побачило світ близько 100 видань, пря-
мо чи опосередковано присвячених цій 
неоголошеній війні. Серед них наукові 
монографії, науково-популярні книги, 
брошури, альбоми фотографій, збірники 
документів, матеріалів і документальних 
свідчень, блогів, біографій героїв, ху-
дожня література і навіть дитячі книж-
ки. Загалом більшість текстів (наукових, 
науково-популярних, документальних, 
художніх, мистецьких тощо) слугують 
дієвим засобом збереження в національ-
ній пам’яті цих подій як для сучасників, 
так і для нащадків. Також вони викону-
ють важливу функцію їх переосмислен-
ня, що конче потрібно для фіксації й 
унаочнення набутого досвіду (позитив-
ного і негативного) і подальшого його 
закріплення в історичній пам’яті укра-
їнців.

Назвемо лише найбільш цікаві, на 
нашу думку, видання, які висвітлю-
ють російсько-українську війну: Заліз-
няк Л. Л. Україна між Сходом і Заходом. 
Про витоки і суть російсько-української 
війни 2014 р. – К.: Шлях, 2014. – 168 с.; 
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Усна історія російсько-української війни 
(2014–2015 роки / за ред. В. Марокко. – 
Вип. І. – К.: К І С, 2015. – 176 с.); Калінов-
ська О., Криштопа О., Назаренко Є., Тро-
химчук В., Феденко Д. Неоголошена війна. 
Невідомі факти і хроніка АТО. – Харків: 
Книжковий клуб «Клуб сімейного до-
звілля», 2015. – 334 с.; Магда Є. Гібрид-
на війна: вижити і перемогти. – Харків: 
Віват, 2015. – 304 с.; Донбас і Крим: ціна 
повернення / за заг. ред. В. П. Горбуліна, 
О. С. Власика, Е. М. Ліанової, О. М. Ля-
шенка.  – К.: НІСД, 2015.  – 474 с.; Задо-
рожній О. В. Порушення агресивною 
війною Російської Федерації проти Укра-
їни основних принципів міжнародного 
права. – К.: К І С, 2015. – 712 с.; Катастро-
фа і тріумф. Історії українських Геро-
їв.  – К.: ТОВ «Українська прес-группа», 
2015. – 296 с.; Слабошпицький М. Вели-
ка війна 2014…: Україна: виклики, події, 
матеріали.  – К.: Ярославів Вал, 2015.  – 
320 с.; Кашпор О. Війна очима ТСН. 28 
історій по той бік камери.  – К.: Видав-
ництво «Основи», 2015. – 224 с.; Сергац-
кова Е., Чапай А., Максаков В. Война на 
три буквы. – Харків: Фоліо, 2015. – 384 с.; 
Березовець Т. Анексія: Острів Крим. 
Хроніки «гібридної війни».  – К.: Брайт 
Стар Паблишинг, 2015. – 392 с.; Волонте-
ри. Мобілізація добра: збірка.  – Харків: 
Книжковий клуб «Клуб сімейного до-
звілля», 2015. – 256 с.; Донбасс и Крым: 
цена возвращения / сокр. пер. с укр.  – 
К.: НИСИ, 2015. – 224 с.; Ткаченко В. М. 
«Путінізм»: шовінізм пострадянського 
реваншу.  – К.: Знання України, 2015.  – 
120 с.; Поле битви  – Україна. Від «во-
лодарів степу» до «кіборгів»… Воєнна 
історія України від давнини до сього-
дення / авт. кол.: Б. Черкас та ін., упоряд. 
К. Галушко. – Харків, 2016. – 352 с.; Втор-
жение в Украину: Хроники российской 

агрессии.  – К.: Брайт Стар Паблишинг, 
2016.  – 240 с.; Антонов-Овсеенко А. Л. 
Проект «Украина». Три войны России с 
Украиной. – Харків: Фоліо, 2016. – 346 с.; 
Скобало Ю. Б. Війна не поставила нас на 
коліна!  – Львів: Растр 7, 2016.  – 304  с.; 
Соколов Б. В. Последние войны Рос-
сии. – К.: Знання України, 2016. – 44 с.; 
АД 242. Історія мужності, братерства 
та самопожертви.  – Харків: Книжко-
вий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 
2016. – 352 с.; Пєстрікова О. М. Хоробрі 
серця неможливо зупинити. – Запоріж-
жя: Кераміст, 2016. – 160 с.; Ткаченко В. 
Росія: ідентичність агресора.  – К.: ВЦ 
«Академія», 2016. – 256 с.; Агресія Росії 
проти України: історичні передумови 
та сучасні виклики  / П.П.  Гай-Нижник 
(керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); 
авт. кол.: П.  П.  Гай-Нижник, Л. Л. За-
лізняк, І. Й.  Краснодемська, Ю. С.  Фі-
гурний, О. А. Чирков, Л. В. Чупрій. – К.: 
МП «Леся», 2016. – 586 с.; Агресія Росій-
ської Федерації проти України: пробле-
ми оптимізації державного управління 
та системи національної безпеки. Екс-
пертно-аналітична доповідь / П. П. Гай-
Нижник (керівник проекту, упоряд. і 
наук. ред.); авт. кол.: П. П. Гай-Нижник, 
Л.  Л.  Залізняк, І. Й. Краснодемська, 
Ю. С. Фігурний, О. А. Чирков, Л. В. Чу-
прій. – К.: МП «Леся», 2016. – 28 с.; Ста-
ростіна С. Л. Увійшли у безсмертя. Кни-
га пам’яті Героїв Небесної Сотні і воїнів 
АТО Хмельниччини.  – Хмельницький: 
Видавець ФОП Цюпак А. А., 2016.  – 
180  с.; Коляновський О. Вони пішли за-
хищати Україну.  – Вишгород: ПП  Сер-
гійчук М. І., 2016.  – 160 с.; Російська 
окупація і деокупація України: історія, 
сучасні загрози та виклики сьогодення: 
матеріали Всеукраїнської науково-прак-
тичної конференції (Київ, 2016 р.) / упор. 
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П. Гай-Нижник. – К.: МП «Леся», 2016. – 
348 с.; Коли грянув грім. Частина 1. Укра-
їнський прапор – значить мир. – Вінни-
ця: ТОВ Консоль, 2016. – 480 с.; Фімін І. Г. 
Доброволець «Сумрака»: правда про ві-
йну. – К.: СПД Фімін Г., 2016. – 64 с.; По-
тапенко Я. П’ята російсько-українська 
війна: від Майдану до східного фронту 
(підходи, оцінки, інтерпретації). – Пе-
реяслав-Хмельницький, 2016.  – 304  с.; 
Крим в умовах суспільно-політичних 
трансформацій (1940–2015). Збірник до-
кументів і матеріалів. Друге видання.  – 
К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2016.  – 
1092  с.; 25 років незалежності: нариси 
історії творення нації та держави.  – К.: 
Ніка Центр, 2016.  – 796 с.; Доброба-
ти. – Х.: Фоліо, 2016. – 570 с.; Богдан И. 
Мариуполь–2014: документально-хро-
нологический обзор. – Маріуполь: КИТ, 
2016. – 208 с.; Березовець Т. Анексія: Ост-
рів Крим. Хроніки «гібридної війни» 
(видання друге).  – К.: Брайт Стар Па-
блишинг, 2016. – 408 с.; Залевский В. Под 
флагом 95-ки. АТО глазами мобилизова-
ного херсонца. – Житомир, 2016. – 176 с.; 
Ткач В. І. Війна і міф. «Велика українська 
стіна». – Чернівці: Букрек, 2016. – 244 с.; 
Усна історія російсько-української ві-
йни (2014–2016 роки).  – Вип. 2. 55-та 
окрема артилерійська бригада. – К.: КІС, 
2016. – 464 с.; Положай Є. В. Іловайськ. – 
Х.: Фоліо, 2016.  – 380 с.; Забужко О. «І 
знову я влізаю в танк…». Вибрані тексти 
2012–2016. Статті, есе, інтерв’ю, спога-
ди. – К., 2016. – 416 с.; Трохимович В. М. 
Любов на лінії вогню. – Х.: Фоліо, 2016. – 
150 с.; Каліновська О., Криштопа О. Про 
мертвих, живих і ненароджених Героїв 
(не) війни. – Х.: Клуб сімейного дозвіл-
ля, 2016.  – 304 с.; Історія українського 
війська.  – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 
2016.  – 416 с.; Музыка М., Польваль А. 

Савур-могила. Военные дневники.  – Х.: 
Фоліо, 2016.  – 220 с.; Світова гібрид-
на війна: Український фронт / за ред. 
В. П. Горбуліна. – К.: НИСД, 2017. – 496 с.; 
Гай-Нижник  П.  П. Росія проти України 
(1990–2016  рр.): від політики шанта-
жу і примусу до війни на поглинання 
та спроби знищення.  – К.: МП «Леся», 
2017. – 332 с.; Гай-Нижник П. Основні за-
сади стратегії деокупації та реінтеграції 
Криму в контексті національної безпеки 
України: штрихи до проблеми й напрям-
ки розв’язання. – К.: МП «Леся», 2017. – 
52 с. та ін.

Маємо надію, що ця гостра й болюча 
тема українців та усієї світової спільноти 
і надалі буде залишатися в центрі уваги 
як безпосередніх учасників неоголоше-
ної російсько-української війни, так і 
вчених, аналітиків, публіцистів, жур-
налістів та всіх свідомих і небайдужих 
українських громадян, а також наших 
друзів за межами Української держави.

Після руйнації СРСР здавалося, 
що всі колишні радянські республіки 
остаточно позбавилися тоталітарного 
спадку й отримали реальну можливість 
повернутися до демократичного роз-
витку. Для більшості пострадянських 
держав цей шлях виявився важким і 
тернистим, але реальним. Досягнення 
Литви, Латвії й Естонії мали б надихну-
ти й інші постколоніальні країни. Якщо 
Грузія, Україна і Молдова намагалися 
наздогнати прибалтійські держави, то 
інші пострадянські республіки обрали 
зворотний напрям розвитку  – автори-
таризм. Особливу роль у цих деструк-
тивних процесах почала відігравати РФ. 
Головною метою Кремля було не лише 
зберегти єдність Російської держави (дві 
кровопролитні чеченські війни – яскра-
вий приклад боротьби з так званим 
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«сепаратизмом» по-російськи), а й зна-
чно посилити її міжнародний, політич-
ний, економічний і військовий потенці-
ал та відновити статус наддержави. 

У цих амбітних планах Україна за-
ймала важливе місце, оскільки без її 
промисловості, вигідного геополітич-
ного положення, інтелектуального по-
тенціалу й великих людських ресурсів 
РФ ніколи не досягне рівня, наприклад, 
США чи хоча б КНР. Спочатку Москва 
намагалася повернути Київ за допомо-
гою вигідних економічних пропозицій 
та підкуповувала український істебліш-
мент грошима, нагородами та іншими 
преференціями. Особливу надію Кремль 
мав на так звану «м’яку силу», а саме – на 
т. зв. концепт «Русскаґа міра».

За своєю сутністю «Русскій мір» як 
політико-ідеологічний концепт  – це не 
звичайний культурницький проект, а 
неоімперська геополітична ідеологічна 
доктрина, яка має на меті обґрунтувати 
теоретично та допомогти практично ре-
інкарнувати РФ як наддержаву у кордо-
нах 1914 р. [7, c. 41].

Але Революція гідності перекресли-
ла всі плани російських можновладців, 
тому вони переорієнтувалися на силове 
вирішення так званого «українського пи-
тання», а саме – на поступове ослаблен-
ня України, розчленування та остаточну 
ліквідацію української державності, зни-
щення української нації та поглинання й 
повну асиміляцію українців.

Перебіг сучасної російсько-україн-
ської війни умовно можна розділити на 
такі етапи: 1) анексія Криму (лютий – бе-
резень 2014 р.); 2) проект «Новороссия» 
(квітень – липень 2014 р.); 3) замаскова-
на військова агресія РФ проти України 
(липень 2014 р. – лютий 2015 р.); 4) ста-
білізація лінії фронту на сході України, 

перманентні бойові зіткнення на най-
важливіших ділянках протистояння 
та неперервна прихована воєнна й від-
крита інформаційна агресія РФ (лютий 
2015 р. – до сьогодення).

Анексія Криму стала найвищим 
«досягненням» РФ загалом і В. Путіна 
зокрема та найганебнішою поразкою 
сучасної Української держави та її того-
часного керівництва в російсько-україн-
ському протистоянні.

Треба зазначити, що загарбання 
Криму РФ було не спонтанним рішен-
ням Кремля, а готувалося впродовж 
багатьох років. З цього приводу П. Гай-
Нижник наголошує: «Єдиним регіоном, 
який мав досить вагому проросійську 
ідентичність і водночас був достатньо 
насичений кремлівською агентурою та 
озброєними підрозділами регулярної 
російської армії, був Крим. Достемен-
но відомо, що російському вторгненню 
передувала активна пропагандистська 
кампанія, диверсійна й агентурна діяль-
ність, насамперед у Севастополі, розгор-
нута задовго до початку лютневих подій 
безпосередньо спецслужбами РФ. Го-
ловним завданням агентів Кремля була 
деморалізація особового складу підроз-
ділів ЗСУ та спонукання наших військо-
вих до відмови від озброєного спротиву 
агресору» [3, с. 200–201].

Втрата Кримського півострова і ве-
ликого угруповання Збройних сил Укра-
їни (далі  – ЗСУ) у Криму призвела до 
ослаблення як офіційного Києва на між-
народній арені, так і деморалізації укра-
їнського суспільства. Успішне захоп-
лення Криму підштовхнуло В. Путіна до 
реалізації наступного проекту «Ново-
россия», сутність якого полягала у роз-
членуванні України і від’єднанні від неї 
східних і південних регіонів з наступним 
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продовженням цих деструктивних про-
цесів у центральних, північних і захід-
них областях. Так розпочалася так звана 
«Русская весна», яка мала покласти край 
єдиній Україні та остаточно знищити її 
соборність і суверенність.

Але у травні 2014  р. українці пере-
йшли в наступ, знищили путінських те-
рористів в Одесі, обрали у першому турі 
Президентом України П.  Порошенка, 
почали створювати добровольчі баталь-
йони і масово вступати до лав ЗСУ і На-
ціональної гвардії України. У свою чергу 
всенародно обраний Президент своїм 
указом проголосив Антитерористичну 
операцію і розпочав контрнаступ на те-
рористичні осередки на сході України. За 
короткий проміжок часу В. Путіну стало 
зрозуміло, що «Русская весна» зазнала 
краху, і тому він розпочинає неоголоше-
ну збройну агресію супроти України. На-
пад російської армії став несподіванкою 
для вищого керівництва ЗСУ. Він призвів 
до цілої низки гучних поразок та знач-
них втрат серед військовослужбовців і 
добровольців. Одна з них – Іловайський 
казан (котел). Разом з тим українці про-
демонстрували бойовий дух і військо-
ву майстерність, наслідком яких стала 
велика кількість убитих і поранених 
російських військовиків і терористів. 
Зрештою, тиск світової громадськості 
й реальна оцінка військової ситуації на 
сході України призвели до початку мир-
них перемовин у столиці Білорусії. За-
вдячуючи посередництву європейських 
лідерів, ситуацію на сході України вдало-
ся дещо стабілізувати. Водночас так зва-
ні «Мінськ – 1», «Мінськ – 2» не змогли 
кардинально вирішити проблему, вони 
її лише тимчасово «заморозили», оскіль-
ки відкритий військовий конфлікт на 
Донбасі став прихованим, але щоденні 

повідомлення про вбитих, поранених 
і руйнування лише підтверджують цю 
жахливу ситуацію, а саме ведення вій-
ськових дій на сході України.

П. Гай-Нижник переконаний, що 
так звані «Мінські домовленості» були 
тільки своєрідним дипломатичним при-
криттям для сепаратних переговорів 
поміж російськими, європейськими й 
українськими перемовниками з метою 
полагодження збройного конфлікту ці-
ною України й українських національ-
них інтересів. Як наслідок  – відмова 
П.  Порошенка та його дипломатичної 
команди від будапештського, женевсько-
го та інших форматів, відсторонення від 
допомоги великих геополітичних грав-
ців – США, Великої Британії, Євросоюзу 
та залишення України майже сам на сам 
з РФ. Оскільки посередництво Франції і 
ФРН виявилося лише прикриттям уго-
довської політики Ф. Оланда й А.  Мер-
кель щодо агресивних дій (військових та 
інформаційних) В. Путіна [3, с. 277–279].

З цього приводу вчені-україно-
знавці в експертно-аналітичній допо-
віді зазначають: «Мінський процес» 
слід розглядати як механізм зниження 
інтенсивності військової складової кон-
флікту та переведення його в розряд за-
морожених. Спотворена імплементація 
«Мінських домовленостей» є невигід-
ною для України. Адже вона повертає 
до складу України зруйновані терито-
рії, повністю контрольовані та керовані 
місцевими бандитськими угруповання-
ми й російськими окупантами та вели-
чезну кількість озлобленого електорату 
з промитою російською пропагандою 
свідомістю. Тому потрібно домовляти-
ся про використання інших форматів, 
зокрема нормандського, женевсько-
го, чи навіть вимагати повернення до 
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будапештського, але оновленого, які да-
дуть можливість виробити більш ефек-
тивні шляхи вирішення конфлікту»  [1, 
с. 25].

Попри миротворчі заяви дипломатів, 
ця гібридна неоголошена війна буде три-
вати і надалі. Конфлікт буде дещо змі-
нювати свої форми, але не сутність. Для 
В.  Путіна війна скінчиться лише тоді, 
коли Україна й українці капітулюють і 
стануть невід’ємною складовою части-
ною великодержавної Росії та «Русскаґа 
міра». Для Української держави  – коли 
РФ як імперський проект зникне з полі-
тичної мапи світу.

Оскільки збройне протистояння між 
Москвою та Києвом скоротилося до мі-
німуму (обстріли і перестрілки на лінії 
зіткнення станом на кінець літа 2017 р.), 
головним полем битви стає інформацій-
ний простір, де ведеться жорстока, що-
денна інформаційна війна РФ супроти 
України. Саме засоби масової інформації 
(телебачення, Інтернет, газети, часописи, 
радіо тощо) стають реальною і дієвою 
зброєю у цій гібридній війні. Відновлен-
ня Російської неоавторитарної імперії, 
повернення майже всіх пострадянських 
республік в обійми Москви є нагальним 
завданням для Кремля. У той же час ви-
рішення цих завдань робиться не тра-
диційними засобами впливу (військом, 
дипломатією тощо), а з використанням 
новітніх інформаційних технологій, які 
звичайних, пересічних людей перетворю-
ють на зомбованих істот, біороботів. Го-
ловним інструментом у цих загарбниць-
ких планах мала стати і стала, зрештою, 
агресивна інформаційна пропаганда РФ. 
Зазначимо, що ця інформаційна агресія 
Кремлем здійснювалася й здійснюється 
наразі на всій території України, але ста-
ла вона дієвою лише там, де найбільшого 

розповсюдження набув концепт «Рус-
скаґа міра», а українська ідентичність 
(українськість) була найменш представ-
леною – у Криму та на сході України. Вра-
ховуючи, що військовий чинник Украї-
ною в боротьбі з РФ використовується 
недостатньо (як і політичний, економіч-
ний, фінансовий тощо), на перший план 
виходить інформаційний. Інформаційна 
компонента має всі шанси стати голо-
вним чинником у протистоянні Києва і 
Москви, у тому числі й протидії агресив-
ній експансії через ідеологічний концепт 
під назвою «Русскій мір». Тому в гібрид-
ній війні інформаційна безпека має ста-
ти одним із пріоритетів у справі захисту 
державного суверенітету і незалежності 
України, національних інтересів, консо-
лідації суспільства та відновлення тери-
торіальної цілісності нашої Батьківщи-
ни [7, c. 48–49].

Ми переконані, що сучасна гібридна 
російсько-українська війна – не звичай-
не збройне міждержавне протистояння 
за землі, природні ресурси, населення 
тощо. За влучним висловом вченого 
Л. Залізняка, це цивілізаційний кон-
флікт [5, c. 5].

Щоб осягнути сутність цивілізацій-
ного протистояння на теренах України 
на початку ХХІ  ст. поміж демократич-
ною Європою й авторитарною Росією, 
треба добре знати історію їх взаємин. 
Європа не завжди була «демократич-
ною», але саме демократія, ліберально-
ринкові і загальнохристиянські цінності 
посприяли перетворенню цього західно-
го регіону Євразії у локомотив розвитку 
людської цивілізації.

На противагу цьому російська цен-
тралізована держава творилася на за-
садах азійського способу виробни-
цтва, головними елементами якого є 
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монополізація, одержавлення усіх сфер 
життя і концентрація усієї влади в одних 
руках [5, c. 122–142].

Саме завдяки цим системоутворю-
ючим чинникам маленьке Московське 
князівство перетворилося з часом на ве-
личезну Російську імперію, а згодом – й 
у СРСР з величезною кількістю сателітів 
у всьому світі. Ці фантомні імперські 
тоталітарні спогади про велич і геополі-
тичне домінування підживлюють наразі 
реваншистські настрої В. Путіна та його 
поплічників. Ось тому, поки Росія існу-
ватиме у форматі де-юре федерації, а де-
факто – імперії, Україна приречена бути 
полем битви між європейською та єв-
разійською цивілізаціями. У свою чергу 
засадничі відмінності в етнічних, держа-
вотворчих, націєтворчих й етнокультур-
них традиціях українців та росіян були, 
є і будуть джерелом перманентного ро-
сійсько-українського протистояння. 
Цей цивілізаційний конфлікт триватиме 
до повної перемоги однієї з конфліктую-
чих сил. Тому українцям треба налашту-
ватися на довготривале протистояння з 
північно-східним агресором. 

Будь-яка війна є величезним випро-
буванням для держави і нації, російсько-
українське військове протистояння не є 
винятком з правил. Уже четвертий рік 
поспіль триває цей конфлікт, тому на-
став час осмислювати і конкретизувати 
його суспільно-політичні наслідки як 
для України, так і для світової спільноти. 

Довгий час Європа перебувала у ком-
фортному стані – мир і злагода на кон-
тиненті (розпад Югославії й балканські 
війни стали лише тимчасовим «прикрим 
непорозумінням»). Але з обранням пре-
зидентом РФ на початку 2000 р. В. Путі-
на ця держава «почала вставати з колін» 
і, зрештою, розпочала форматувати під 

себе світоустрій. Спочатку це перефор-
матування стосувалося лише так зва-
ного «ближнього зарубіжжя» (Грузія та 
Україна), згодом прийшов час і «далеко-
го зарубіжжя» (Сирія). Євроатлантична 
спільнота мала можливість зразу ж зу-
пинити реваншизм і неоімперські амбі-
ції Кремля, давши зелене світло на саміті 
НАТО у Бухаресті (2007 р.) щодо плану 
дій членства України й Грузії у цьому 
оборонному альянсі. Але цей план був 
заблокований провідними європейськи-
ми країнами, як наслідок  – російсько-
грузинська війна 2008 р., посилення РФ 
і послаблення європейської цивілізації. 
Якщо В. Путін зробив для себе висновки 
з цього конфлікту, розпочав військову 
реформу, переозброєння армії та по-
силив інформаційний тиск на ближнє 
і далеке зарубіжжя, то євроатлантична 
спільнота майже проігнорувала початок 
нової холодної війни та її поступове пе-
реростання у «гарячу» стадію. Анексія 
Криму РФ застала зненацька ЄС і США. 
Будапештський меморандум виявився 
лише декларацією про наміри, й Україна 
опинилася сам на сам з агресором. Далі 
були дипломатичні перемовини, «гли-
бока стурбованість» наших західних да-
леких і близьких сусідів, «Мінськ  – 1», 
«Мінськ – 2», зустрічі у нормандському 
форматі тощо. Проте все це була не бо-
ротьба з агресією РФ, а, ймовірно, лише 
імітація цієї боротьби. Нам це нагадує 
1938 р., коли ціною долі Чехословаччини 
Франція і Велика Британія намагалися 
задовольнити хижі апетити Німеччини. 
Замість миру Європа отримала Другу 
світову війну.

Чи зробили європейські лідери ви-
сновки з подій минувшини? Сподіває-
мося, що так. Коли чехи капітулювали 
перед нацистами, то українці дали бій 
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«рашистам» і четвертий рік поспіль три-
мають лінію фронту. Євроатлантичній 
спільноті треба не задовольнятися ме-
морандумами про мир і порозуміння з 
РФ, а розпочати активно реагувати на 
російсько-українську війну. Для цього 
їм потрібно: 1) змінити напрямок по-
літики щодо порушників міжнародних 
домовленостей та не потурати агресору, 
а швидко його карати; 2) реформувати 
НАТО у контексті сучасних геополітич-
них і геостратегічних викликів та осо-
бливостей гібридного протистояння; 
3) посилити інформаційну безпеку та 
успішно протидіяти тотальній фейко-
вій пропаганді й кібератакам з боку РФ; 
4) блискавично реагувати на порушення 
кордонів як членів НАТО, так і країн ЄС 
й асоційованих з ними держав (таких, як 
Україна), яких можна віднести до євро-
пейської цивілізації.

Україна перебуває у самісінькому 
центрі цивілізаційного протистояння, 
тому вона має швидше реагувати на 
збройну й інформаційну агресію РФ. 
Українські можновладці, військовики, 
політики, аналітики, інтелектуали й сві-
домі громадяни мають осмислити пе-
редумови, перебіг і сутність російської 
агресії супроти українців та зробити 
виважені висновки. На нашу думку, 
найголовнішими суспільно-політични-
ми наслідками війни на сході України у 
2014–2017 рр. є значне посилення низки 
факторів.

Перший  – мілітарний. Найкращим 
захисником України й українців є не 
міжнародні меморандуми, договори, 
пакти і домовленості, а ЗСУ. Тільки укра-
їнська армія є надійним гарантом Укра-
їнської Самостійної Соборної Держави. 
Союзники можуть зрадити, а патріо-
тична, професійна, добре мотивована 

українська національна армія завжди 
буде на сторожі української державнос-
ті. Майже 23 роки ЗСУ цілеспрямовано 
знищувалися, розкладалися, обкрадали-
ся й упосліджувалися, але прийшов час 
випробувань й українські військовики 
та добровольці зупинили ворожу нава-
лу й продовжують утримувати східний 
фронт. Тому українська армія має бути 
дофінансована, переозброєна, реформо-
вана й українізована. На нашу думку, в 
суспільстві має бути лише чотири при-
вілейовані й найбільш високооплачувані 
професії: військовослужбовці, право-
охоронці, медики і педагоги, а не топ-
чиновники, нардепи і судді.

Одним із головних факторів карди-
нального оновлення ЗСУ є вітчизня-
ний військово-промисловий комплекс 
(далі  – ВПК). Саме Україна за часів то-
талітаризму була одним із найбільших 
центрів радянського ВПК. Після дезін-
теграції СРСР для українського ВПК на-
стали скрутні часи. Незважаючи на ці 
негаразди, Україна близько 20 років пе-
ребувала у топ-десятці експортерів зброї 
і військового спорядження. Але все це 
було не розвитком її ВПК, а його стагна-
цією і деградацією (оскільки він існував 
за рахунок радянських технологій і про-
дажу старих воєнних запасів). 

Врешті-решт, прийшов час карди-
нальних змін й оновлення. Ми стовідсот-
ково погоджуємося з П. Гай-Нижником, 
що Україна якнайшвидше має відно-
вити, модернізувати і посилити ВПК, 
перевести його на сучасні інноваційні 
технології, розпочати виробництво не 
лише оборонного, а й наступально-
го озброєння  [2, с.  41]. П. Гай-Нижник 
пропонує свій алгоритм посилення 
мілітарної міці Української держави: 
«Слід негайно сформувати підрозділи 
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т.зв.  кібервійськ та військ електронної 
протидії, започаткувати створення кос-
мічних військ та відповідних науко-
во-технічних лабораторій, налагодити 
виробництво протитанкової зброї, від-
родити військово-морські сили, яким 
не варто зосереджуватися цілковито 
у Криму, і досвід 2014 року це підтвер-
джує. Нагальною потребою є скоорди-
нувати зусилля усієї держави на віднов-
лення сучасних військово-повітряних 
сил і так званої стратегічної системи 
протиповітряної оборони, зокрема по-
ставити на озброєння ракети середньої 
дальності. Йдеться про створення, на-
приклад, високоточної і потужної нея-
дерної зброї/комплексу засобів, здатних 
завдати швидкого й нищівного удару по 
критичній інфраструктурі ймовірного 
агресора (хімічні заводи, дамби, ядерні 
та інші електростанції, важливі урядові 
та військові об’єкти, центри управління, 
зв’язку, забезпечення тощо). Україні не-
обхідно вже тепер узятися за створення 
неядерних ракетних систем із потенцій-
ною дальністю дії близько 2500 – 4000 км 
тощо. У перспективу має бути закладено 
й щонайшвидша здатність опанування 
тактичною ядерною зброєю. Загалом же 
військова організація держави, її вій-
ськово-промисловий комплекс, систе-
ма озброєння ЗСУ тощо потребують не 
просто перебудови, вони потребують 
відбудови її з нуля, за нормами і стан-
дартами нового часу» [2, с. 41–42].

Зрештою, це революційне оновлення 
ЗСУ і ВПК допоможе Україні перетвори-
тися з потенційного регіонального ліде-
ра у найближчій перспективі після пере-
моги над РФ у потужну світову державу.

Другий чинник  – державницький. 
Лише правова, демократична, інновацій-
на, заможна держава може гарантувати 

Україні й українцям поступальний роз-
виток, збереження української само-
бутності та геополітичну суб’єктність. 
На жаль, наразі Українська держава за 
своєю сутністю є кланово-олігархічною, 
тому вона потребує нагального рефор-
мування. За чверть століття свого сучас-
ного розвитку Україна перетворилася 
на квазідержаву з кланово-олігархічною 
економікою і управлінням, типову бідну 
країну т.зв. «третього світу», яка прире-
чена лише на бідність і вимирання. Якщо 
олігархів та їхніх поплічників влаштовує 
така ситуація, то переважну більшість 
українців і особливо їх пасіонарну час-
тину такий стан не задовольняє. Тому 
ця неможливість еволюційним шляхом 
здолати важкий спадок колоніалізму і 
тоталітаризму призвела до виникнен-
ня революційних передумов. Зрештою, 
анти кучмівські виступи у 2000–2002 рр., 
Помаранчева революція 2004–2005 рр. – 
це своєрідні підготовчі етапи, які при-
звели до революційного зриву на зламі 
2013–2014 рр.

З цього приводу Я.  Потапенко за-
значав, що час, який сплинув після за-
вершення Євромайдану, чітко проде-
монстрував: олігархічно-корупційну 
систему нова влада демонтувати не на-
важується, як і проводити кардинальні 
реформи й люстрацію. На його думку, 
Революція гідності і спроби окремих олі-
гархів одразу після революційних подій 
максимально розширити власні статки 
та вплив унаочнили очевидну неможли-
вість побудувати сучасну європейську 
демократію й ефективну економіку в 
Україні без рішучого й остаточного ви-
тіснення олігархів від планування та ре-
алізації державної політики [6, с. 98–99]. 

Разом з тим сучасна російсько-
українська війна  – це не класичний 
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військовий конфлікт з оголошенням ві-
йни, переведенням народного господар-
ства на військові рейки, мобілізацією 
всіх наявних ресурсів, суцільним фрон-
том бойових дій тощо, а гібридне проти-
стояння, коли солдати без розпізнаваль-
них знаків захоплюють («віджимають») 
величезні території, між ворогуючими 
країнами не припиняються диплома-
тичні, політичні, економічні, культурні 
зв’язки й одночасно ведеться актив-
на інформаційна війна та перманентні 
відкриті і приховані збройні сутички з 
можливою повномасштабною ескалаці-
єю військового конфлікту. Така гібридна 
війна може тривати довго. Тому укра-
їнцям треба повсякчас підтримувати 
боєготовність, контролювати Східний 
(Донбас) і Південний (Крим) зовнішні 
фронти та перейти у наступ на внутріш-
ньому – ліквідувати олігархат, подолати 
наслідки тоталітаризму, колоніалізму та 
зберегти і розвинути самобутність укра-
їнців.

Кланово-олігархічна система функ-
ціонує в Україні вже понад два десяти-
ліття. І ліквідувати її одним вольовим 
рішенням не вийде, оскільки вона про-
никла в усі сфери політики, економі-
ки, культури українського суспільства. 
Головна риса олігархату  – нероздільне 
поєднання великого бізнесу з корупцій-
ною владою, монополізація економіки, 
нищення середнього і малого бізнесу, 
ігнорування ринкових і конкурентних 
засад в економіці. Внаслідок панування 
кланово-олігархічної системи в Україні 
відбувається поляризація суспільства, 
казкове збагачення жменьки нуворишів 
і масове збіднення мільйонів пересічних 
українців, деградація держави і перетво-
рення її на сировинний додаток до роз-
винених економік та джерело дешевого 

працездатного населення. Незважаючи 
на цей складний діагноз, в України є 
майбутнє.

Насамперед треба цілковито ліквіду-
вати кланово-олігархічну систему шля-
хом комплексного вирішення таких про-
блем: остаточно розділити бізнес і владу, 
стовідсотково оновити політичну еліту, 
завершити реформування економіки та 
банківсько-фінансової сфери, розвивати 
конкурентне середовище та середній і 
малий бізнес. Є нагальна потреба у про-
довженні важливих радикальних змін у 
державній сфері (виконавчій, законодав-
чій і судовій гілках виконавчої влади), 
Збройних силах України і правоохорон-
них органах. Також треба раз і назавжди 
позбавити політичний, економічний, 
фінансовий, безпековий, інформацій-
ний та національно-культурний простір 
України від явних і прихованих агентів 
впливу РФ.

Третій елемент  – національний. На 
зламі ХХ  – ХХІ  ст. головним трендом 
розвитку людської цивілізації є глобалі-
зація. Саме вона має стати рушієм роз-
витку людської цивілізації, скоротити 
відстань між заможними і бідними краї-
нами, пришвидшити прогрес та втілити 
інновації в усі сфери життя. Але час по-
казав, що неможливо все уніфікувати, а 
національна компонента залишається 
вагомим чинником як для зовнішньої 
міжнародної політики, так і для вну-
трішньої розбудови багатьох держав і 
націй. Зрештою, сам глобалізм виявився 
не панацеєю від усіх бід і негараздів.

З цього приводу директор НДІУ Б. Га-
лайко наголошує: «Сьогодні відчувається 
глобальна криза як економічної моделі, 
так і штучних мультикультуралістичних 
моделей суспільства ідентичностей. Па-
ралельно панівні фінансово-промислові 
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еліти світу продовжують обороняти 
цінності глобалізму, окреслюючи націо-
нальне відродження маніпулятивним 
терміном «популізм». Водночас у Європі 
та світі спостерігаємо ренесанс націо-
налізмів, які можемо окреслити як тре-
тю хвилю національного відродження. 
У сусідніх до України країнах  – Литві, 
Польщі, Угорщині  – сьогодні при владі 
національно орієнтовані консервативні 
сили. У США спостерігаємо аналогіч-
ні процеси, коли у суспільстві доміну-
ють традиційні консервативні погляди. 
Власне, остання президентська кампанія 
2016 року у США стала тріумфальним 
поверненням націоналістичних ціннос-
тей у велику політику» [4, с. 59].

Під час найбільш активної фази ро-
сійсько-української війни саме націо-
нальний фактор гуртував українців і 
єднав їх лави у боротьбі із знавіснілим 
і жорстоким агресором. В.  Путін споді-
вався, що майже чвертьстолітня «тиха» 
денаціоналізація українців призведе до 
зникнення української нації. Але його 
сподівання виявилися марними. Укра-
їнці, росіяни, кримські татари, євреї, 
молдавани, поляки, білоруси та інші 
етнічні спільноти Української держави 
об’єдналися і створили українську по-
літичну націю, яка зупинила путінських 
терористів.

Четверта складова  – етнокультур-
на. Майже всі завойовники (за винят-
ком литовців), які колись панували на 
українських етнічних землях, прагнули 
не лише завоювати українців, а й з ча-
сом поглинути їх. З цією метою вони 
насаджували свою мову, культуру, тра-
диції, звичаї, віру тощо. Найбільшої 
етнокультурної дискримінації зазнали 
українці у радянську добу. З відновлен-
ням української державності розпочався 

етнокультурний ренесанс, але дуже 
швидко він зупинився і почав стагну-
вати. Попри шалений наступ ідеологем 
концепту «Русскаґа міра» і глобалізації, 
байдужості корумпованої влади і пере-
січних громадян, свідомим українцям 
вдалося зберегти і дещо розширити 
вживання рідної мови та пошанування 
етнокультурних традицій. Символічно, 
що агресор захопив лише ті терени, де 
безроздільно панували російська мова і 
пострадянська ерзац-культура (совок). 
Тому українцям і надалі треба оберігати 
та розвивати (якісно і кількісно) етно-
культурну складову національної куль-
тури.

За біблійними переказами, Мойсей 
сорок років водив свій народ пустелею, 
допоки не помер останній єврей, який 
пам’ятав єгипетське рабство, і лише по-
тім він привів їх до землі обіцяної. Багато 
хто з вітчизняних інтелектуалів і політи-
ків пропагує таку тактику дій, суть якої 
полягає у природній зміні людських по-
колінь. Мовби з часом відійдуть у небут-
тя т.зв. «совки», а молодь апріорі вирос-
те патріотами. На превеликий жаль, ця 
концепція у сучасних умовах не працює. 
За Україну й українців треба боротися 
повсякчас і на всіх фронтах (військових, 
ідеологічних, інформаційних, економіч-
них, політичних, культурних, освітніх 
тощо). У третьому тисячолітті живемо 
у глобалізованому світі і не можна від-
межуватися від нього великою стіною 
на кшталт т.зв. Берлінського муру. Треба 
вміти опановувати ситуацію і допомага-
ти співвітчизникам ставати згуртованою 
політичною нацією, нацією переможців! 
З цією метою необхідно культивувати 
любов до рідної мови й етнокультури, 
впроваджувати національно-патріотич-
не виховання від дитячого садочка до 
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вишу та розвивати усвідомлене знання 
української історії [8, с. 131].

У зв’язку з активним наступом на 
Україну псевдоідеологеми «Русскаґа 
міра» є нагальна потреба у розгортанні 
всебічної українізації. Під українізаці-
єю ми розуміємо послідовну діяльність 
держави, спрямовану на розгортання 
україноцентричної ідеології в усіх сфе-
рах життєдіяльності суспільства  – по-
літиці, економіці, культурі, освіті, науці, 
війську, поліції тощо [8, с. 132].

Разом з цим українізація  – це не 
лише механічне, одновимірне витіснен-
ня російської мови з усіх царин і заміна 
її на українську. Насамперед україніза-
ція має стати загальновизнаною і офі-
ційною ідеологічною політикою, ідеоло-
гічним підґрунтям Української держави 
та дієвим засобом подолання наслідків 
російського колоніалізму, радянського 
тоталітаризму й путінського імперіаліз-
му та збереження і розвитку рідної мови, 
культури, традицій, звичаїв, менталітету 
і самобутності українців. 

П’ятий елемент  – цивілізаційний. З 
часу утворення Київської Русі (кінець 
ІХ  ст.) і до середини ХVІІ  ст. Україна 
перебувала у континуумі європейської 
цивілізації. Проте після підпорядкуван-
ня Гетьманщини Московському царству 
Україна поступово стає частиною євра-
зійської цивілізації. Західна Україна ще 
деякий час єднала Наддніпрянщину з 
Європою, але після Другої світової війни 
так звана «залізна завіса» відокремила 
Україну від європейської цивілізації. По-
над трьохсотлітнє перебування україн-
ців у євразійському геополітичному про-
сторі наклало на них сильний відбиток. 
Тому, незважаючи на відновлення Укра-
їнської держави у 1991 р., Україна ніяк не 
могла остаточно розірвати євразійські 

цивілізаційні тенета. Лише збройна та 
інформаційна агресія РФ має допомогти 
українцям, врешті-решт, позбутися єв-
разійства і повернутися в лоно материн-
ської європейської цивілізації.

Таким чином, проаналізувавши ро-
сійську військову й інформаційну агре-
сію супроти українців та сучасні сус-
пільні наслідки війни та сході України у 
2014  – 2017  рр., можна дійти висновку, 
що це не звичайне збройне протистоян-
ня за землі, природні ресурси, населення 
тощо, а цивілізаційний конфлікт найви-
щого рівня. Зрештою, якщо його вчас-
но не зупинити, він може призвести до 
Третьої світової війни. Незважаючи на 
кількісну та якісну перевагу агресора, 
Україна зупинила збройне вторгнення 
нападників.

Щодо суспільно-політичних наслід-
ків російсько-української війни, то їх 
можна охарактеризувати у двох голов-
них вимірах: геополітичному і вну-
трішньоукраїнському. Геостратегічний 
аспект передбачає жорстке реагування 
на порушників міжнародного права і 
міждержавних домовленостей; рефор-
мування євроатлантичного оборонно-
го альянсу у контексті сучасних геопо-
літичних і геостратегічних викликів й 
особливостей збройного і гібридного 
протистояння; посилення інформацій-
ної безпеки та протидії тотальній фейко-
вій пропаганді й кібератакам з боку РФ; 
блискавичне реагування на порушення 
будь-яким агресорам кордонів як членів 
НАТО, так і країн ЄС й асоційованих з 
ними держав, яких можна ототожнити 
з європейською цивілізацією. У свою 
чергу регіональний, внутрішньоукраїн-
ський дискурс прямо пов’язаний з по-
силенням таких визначальних факторів 
у розвитку України, Української держави 
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й українського суспільства, як: мілітар-
ний (дофінансування, переозброєння, 
реформування й українізація армії); 
державницький (переформатування і 
ліквідація кланово-олігархічної моделі 
та розбудова правової, демократичної, 
високотехнологічної і заможної Україн-
ської Самостійної Соборної Держави); 
національний (творення української по-
літичної нації); етнокультурний (украї-
нізація України, розширення вживання 
рідної мови та збереження українцями 
етнокультурних звичаїв і традицій) і 
цивілізаційний (повернення України й 
українців у геополітичний, геоекономіч-
ний і геокультурний простір європей-
ської цивілізації).
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Russian Federation; a lightning-fast response to the violation of borders as of the members of NATO so 
the EU and its associated states which can be identified with European civilization. Domestic Ukrainian 
discourse is directly linked to the strengthening of such determinants in the development of Ukraine and 
society: military (additional funding, rearmament, reformation, and Ukrainianization of the army); 
state-owned (reformatting and eliminating the clan-oligarchic model and building a legal, democratic, 
high-tech, and wealthy state); national (the creation of a Ukrainian political nation); ethnocultural 
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 З початку ХХІ ст. на Європейському 
континенті відбувається напружене гео-
політичне суперництво двох важливих 
світових політичних центрів впливу  – 
ЄС і Російської Федерації, які послідов-
но втілюють у життя засадничо різні 
напрями інтеграції в міждержавні про-
екти посткомуністичних країн Східної 
Європи та Кавказу. Якщо ЄС проводить 
політику розширення та постання ряду 
держав-партнерів, які б формували свою 
внутрішню та зовнішню політику на де-
мократичних принципах, то Російська 
Федерація прагне перетворити ці країни 
на території винятково своїх інтересів, 
експортуючи до них євразійську (авто-
ритарну) державницьку модель з т. зв. 
«керованою демократією» і заснуванням 
під власною опікою міцного інтеграцій-
ного утворення, яке б функціонувало за 
її принципами та світоглядом. 

Зокрема, політику «розділяй і воло-
дарюй» щодо своїх сусідів Росія випро-
бувала ще 1992  р. на Молдові, коли у 
Придністров’ї було створено т. зв. При-
дністровську Молдавську Республіку 
(ПМР), та Грузії: у 1992 – 1993 рр. – без-
посередньою військовою допомогою 
абхазьким та південноосетинським се-
паратистам і у серпні 2008  р.  – прямою 
військовою агресією, в результаті якої 
російські війська повністю окупували 
Абхазію, Південну Осетію. Більше того, 
Росія визнала «незалежними держава-
ми» контрольовані нею Абхазію і Пів-
денну Осетію. 

Внаслідок «багатовекторності» сво-
єї зовнішньої політики Україна посту-
пово ставала центром геополітичного 
протиборства між РФ та країнами ЄС. 
Росія намагалася не допустити європей-
ської інтеграції України та підпорядку-
вати її власним геополітичним цілям. 

Зауважимо, що російська політика щодо 
України пройшла три етапи розвитку: 
1) м’яке переконання в євразійській ін-
теграції під протекцією РФ; 2) жорстке 
змушування до неї (з використанням 
політико-дипломатичних, економічних, 
енергетичних, інформаційних важе-
лів впливу); 3) пряма військова агресія 
з 2014 р. 

Після перемоги в Україні у лютому 
2014  р. Революції гідності керівництво 
Російської Федерації відкрито взяло курс 
на фактичне знищення незалежної Укра-
їнської держави: російськими військами 
було окуповано Крим, а після т.  зв «на-
родного референдуму», що відбувся там 
16 березня 2014 р. під дулами російських 
автоматів, через декілька днів РФ анек-
сувала півострів. На частині Донбасу за 
безпосередньою участю російських вій-
ськово-політичних структур та різних 
найманців місцеві проросійські колабо-
ранти 7 квітня 2014 р. проголосили т. зв. 
Донецьку Народну Республіку (ДНР) 
та 27 квітня 2014 р. – Луганську Народ-
ну Республіку (ЛНР). Все це  – наслідки 
шовіністичної великодержавної політи-
ки російської панівної еліти, яка розпад 
СРСР у 1991 р. і здобуття Україною не-
залежності розглядала як «прикре істо-
ричне непорозуміння». 

Незважаючи на те, що історичні змі-
ни, які відбулися в Україні під впливом 
Євромайдану (30 листопада 2013  р.  – 
23 лютого 2014  р.), та російська агресія 
2014–2016  рр. потребують певного часу 
для їхнього осмислення, все ж спробує-
мо прослідкувати трансформацію світо-
вої громадської думки щодо цих подій. 

Російсько-українській війні на півдні 
та сході України, яка триває вже понад 
3 роки, передувала Революція гіднос-
ті (грудень 2013 – лютий 2014). Саме їй 
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зарубіжні засоби масової інформації 
початку 2014 р. приділяли значну увагу, 
публікуючи фото з Майдану в Україні, 
різні інформаційні й аналітичні статті, 
в яких висвітлювався перебіг протисто-
яння та висловлювалися сподівання на 
зміни, роздуми про цінності, заклики до 
застосування санкцій та скинення з по-
сади тогочасного президента В.  Януко-
вича, побоювання громадянської війни 
та югославського сценарію. 

Особливий резонанс (стурбованість) 
викликали спроби кривавого розгону 
Майдану та масові розстріли 18–19 лю-
того 2014 р. «Найбільше кровопролиття» 
за часи незалежності України, «останній 
український фронт», «поринання у без-
лад» – такими словами описували світо-
ві видання події 18–21 лютого 2014 р. 

Зокрема, німецький часопис «Frank-
furter Allgemeine» 18 лютого закликав 
західне співтовариство спробувати за-
побігти ще більшому кровопролиттю 
в Україні та зауважував, що «у Києві 
сьогодні йдеться про майбутнє країни і 
про ще багато чого іншого». «Україна до-
сягла точки, в якій ризик громадянської 
війни неймовірно великий. Вина лежить 
на режимі президента Януковича, тому 
що він саботував можливість політично-
го рішення», – зазначалося в ньому [9]. 

Німецька газета «sueddeutsche zeit-
ung» 19 лютого опублікувала статтю 
«Київ у вогні  – згоди у перемовинах не 
досягнуто», в якій повідомляла про ті 
трагічні події, загиблих, поранених в ре-
зультаті нічних сутичок на Майдані. 20 
лютого «der spiegel online International» 
(англомовна версія), «daily mail» («По-
вернення імперії зла та нація на порозі 
громадянської війни») розмірковували 
над значенням протистояння в Україні у 
світовому масштабі, попереджували про 

можливість розгортання громадянської 
війни в країні. У цих публікаціях прови-
на за загострення ситуації в центрі Киє-
ва покладалася на президента РФ В. Пу-
тіна, який бажає відновити Радянський 
Союз та змушує українців приєднатися 
до альянсу з Москвою [4]. 

Проте не всі медіа були однозначні у 
своїй позиції щодо Володимира Путіна 
та В.  Януковича та їхньої ролі у крово-
пролитті кінця лютого. Так, на німецько-
му телевізійному каналі Ard з’явилася 
передача-розслідування цього злочи-
ну, на якій зазначалося, що не колиш-
ній президент Віктор Янукович та його 
спецпризначенці винні у вбивствах, а 
самі протестувальники. Утім у цілому 
пізніше таких передач на чільних ні-
мецьких каналах не з’являлося [9]. 

«Зображення тіл, пробитих кулями 
і звалених серед напівзотлілих уламків 
руйнувань, а також медичних праців-
ників, які з криком несуть вбитих та 
поранених до закладів невідкладної до-
помоги, деякі з яких розташовані у холі 
готелю, шокували країну та світ», – таку 
картину подій у Києві відтворила аме-
риканська газета «The new York times» 
своїм читачам 21 лютого [4]. 

Вітаючи в цілому підписання 21 лю-
того 2014  р. угоди про врегулювання 
кризи, німецькі мас-медіа висловлюва-
ли серйозне занепокоєння політичною 
невизначеністю України та закликали 
українську політичну еліту не повторю-
вати помилок, скоєних після Помаран-
чевої революції 2004 р. [28]. 

Тоді німці не зовсім прихильно 
сприйняли ідею Дж. Сороса щодо ново-
го плану Маршалла для України, оскіль-
ки були незадоволені фінансуванням за 
рахунок німецьких платників податків 
кризових країн зони євро і не бажали 
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знаходити додаткових коштів на новий 
план Маршалла [29]. 

Німецькі видання («süddeutsche 
zeitung», «Allgemeine zeitung»), приділя-
ючи значну увагу політичним змінам в 
Україні та майбутньому України, закли-
кали її після нормалізації ситуації по-
вернутися до курсу на європейську інте-
грацію, з якого звернув В. Янукович [2]. 

Газета «die Welt» у статті «Україна в 
ЄС? Гарна ілюзія» так реагує на можли-
ве надання Києву перспективи членства: 
«Зміни в Україні відбулися так шалено, 
що сила Майдану декому здається без-
межною. Ю. Тимошенко говорить про те, 
що її країна за короткий час може стати 
членом ЄС» [2]. 

«Україна – це європейська країна, іс-
торично і сьогодні. Утім ейфорія  – по-
ганий порадник. Євросоюз має швидко 
допомогти Україні. Однак він не пови-
нен заплутатися у пафосі свободи і про-
риву в Україні. … ЄС має захистити 
українців від розчарування і тому сьо-
годні дозволити зближення, однак ска-
зати «ні» перспективі вступу. … Урок 
етапів розширення такий: членство на 
часі тоді, коли країни до цього дозріли – 
а не задовго до того в надії, що так ста-
неться», – пише Флоріан Едер на сторін-
ках цієї газети [2]. 

Газета «Frankfurter Allgemeine 
zeitung» у статті «Українські сценарії» 
аналізує виклики, котрі можливий роз-
виток подій в Україні ставить перед Пів-
нічноатлантичним альянсом. «У НАТО 
донині ще не відбулося ґрунтовне обго-
ворення сценаріїв та ймовірностей, ко-
трі у наступні дні і тижні можуть мати 
місце в Україні. Перший обмін думками 
запланований на вечерю, на яку запро-
шено міністрів оборони під час їхньої 
зустрічі у Брюсселі. 

За словами дипломатів, очевидним є 
те, що ситуація у країні після повалення 
Віктора Януковича не стабілізувалася. 
На їхню думку, розділення, громадян-
ська війна або воєнне втручання Росії 
усе ще можливі. Найбільш небезпечним 
сценарієм було би воєнне втручання 
Росії, наприклад, заради «звільнення» 
Криму. Після досвіду із російським втор-
гненням у Грузію «для захисту росій-
ських громадян» у НАТО більше апріорі 
не виключають подібні дії», – йдеться у 
часописі [2]. 

Австрійське видання у своїй редак-
ційній статті «die Presse» закликало: 
«Час прогнати Януковича!» [9]. 

Стурбованість німецького суспіль-
ства викликали дії Росії, спрямовані на 
анексію Криму. Такі дії розглядалися як 
спроба В.  Путіна «націоналізувати» ро-
сійську еліту та продовжувати побудову 
режиму авторитарної «суверенної демо-
кратії» [30]. 

Підтримка 1 березня 2014  р. обо-
ма палатами Державної думи РФ звер-
нення президента Росії В.  Путіна про 
дозвіл на застосування Збройних сил 
Російської Федерації на території Украї-
ни тлумачилася німецькою пресою як 
«контрольована ескалація» подій навко-
ло Криму [30]. 

В той же час американські засоби 
масової інформації засуджували насиль-
ство з обох сторін та звертали увагу на 
застереження адміністрації президен-
та США щодо введення надзвичайного 
стану в Україні. Про це, зокрема, йшло-
ся у статті «Український лідер хапається 
за владу на тлі поширення хаосу» («The 
new York times») з посиланням на слова 
представника Держдепартаменту США. 
Крім цього, видання зазначало, що кра-
їна поринає у «ще більший безлад» [4]. 
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Однією з провідних тем в американ-
ській пресі була політична роз’єднаність 
українського суспільства. Часописи 
«time», «The Washington Post», «usa 
today» та ін. писали про Україну як про 
поділену країну, яка стоїть між мину-
лим і майбутнім, та вказували на різне 
ставлення до тодішнього президента 
В.  Януковича (вороже  – на заході, при-
хильне – на сході України). Описуючи ті 
буремні події як найбільш жорстокі за 
всю історію незалежної України, вони 
зазначали, що Київ стоїть на порозі «пе-
реламного моменту». На думку політич-
ного оглядача газети «Washington Post» 
Дж.  Вілла, ситуація в Україні, швидше 
за все, є «фінальним епізодом холодної 
війни». «Агонія України  – це відлуння 
процесу зачистки після «експерименту», 
що затягнувся», – писав він, називаючи 
«експериментом» існування Радянсько-
го Союзу [4]. 

Після втечі В. Януковича топ-темою 
українського питання у світових ЗМІ 
стала окупація, а потім анексія Криму 
Російською Федерацією. З початку бе-
резня 2014 р. у часописі «The Washington 
Post» вийшли десятки статей, присвяче-
ні цьому питанню. Зокрема, «Крим про-
водить референдум про вступ до Росії», 
«Парламент Криму приєднується до Ро-
сії», «США застерігають Росію від анек-
сії Криму», «Кримчани голосують, щоб 
відірватися від України, приєднатися до 
Росії», «Росія визнає незалежність Кри-
му, виступаючи проти нових санкцій 
США та ЄС», «Сумнівний кримський 
референдум про анексію з боку Росії», 
«Кремль каже, що зараз Крим офіційно 
є частиною Росії після підписання до-
говору, промова Путіна», «Що спонукає 
Путіна?», «Недоліки Криму для Росії», 
«Створення федеральної України?», 

«Росія святкує анексію Криму, поки 
Україна дивиться на Захід, чекаючи під-
тримки», «США застерігають Росію від 
анексії Криму» та ін. 

Вважаємо за необхідне коротко зу-
пинитися на основних історичних мо-
ментах окупації та анексії Кримського 
півострова у лютому–березні 2014  р. 
та показати реакцію на ці події світо-
вих засобів масової інформації. Спо-
чатку 23 лютого у Севастополі відбувся 
20- тисячний мітинг, на якому було при-
йнято рішення не перераховувати у Київ 
податки і міським головою проголошено 
громадянина Росії О. Чалого. 27 лютого 
2014 р. невідомі «зелені чоловічки» (ро-
сійські бойовики, спецназівці) у військо-
вій формі без розпізнавальних знаків за 
участю місцевих проросійських бойови-
ків захопили будівлі парламенту та уря-
ду Криму. Тим часом депутати Верховної 
Ради АР Крим прагнули якнайшвидше 
втілити в життя свої ідеї про відділення 
від України та приєднання до Росії (які 
президент Б. Обама, новий уряд у Києві 
та європейські лідери вважали провока-
ційними й незаконними). Відтак вони зі-
бралися на позачергову сесію й ухвалили 
рішення про проведення референдуму з 
питання подальшої долі Криму 16 бе-
резня 2014 р. (спочатку його планували 
провести 25 травня, згодом переносили 
на 30 березня) для підтвердження цього 
рішення  [15]. Зокрема, кримчани мали 
відповісти на питання про відновлен-
ня конституції Криму 1992 р. і про вхо-
дження Криму до складу Росії. 

Оголошення референдуму відбулося 
всупереч українському законодавству, 
що не передбачає проведення місцевих 
референдумів; а питання щодо зміни 
кордонів України мають виноситися ви-
ключно на всеукраїнський референдум. 
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Попри указ тодішнього виконувача 
обов’язків президента України О.  Тур-
чинова про призупинення рішення 
кримського парламенту, рішення Кон-
ституційного Суду України, що визнав 
оголошення референдуму в Криму та-
ким, що не відповідає Конституції Украї-
ни, а також позицію Ради Безпеки ООН, 
псевдореферендум таки було проведено. 
Так званими «міжнародними спостеріга-
чами», яких РФ та кримські сепаратис-
ти допустили на півострів для роботи 
на «референдумі», були представники 
ультраправих, неонацистських і кому-
ністичних європейських партій та особи 
з нацистськими й прокомуністичними 
поглядами. 

Упродовж двох тижнів проросійські 
сили провели в Криму великі мітинги, 
тоді як проукраїнські мітинги були мен-
шими та спорадичнішими. Кримський 
уряд перестав транслювати українські 
телевізійні програми та замінив їх про-
грамами з Москви. Проукраїнські ак-
тивісти та журналісти були затримані, 
оскільки кримський уряд попередив, що 
провокатори можуть викликати пробле-
ми, а деякі поскаржилися на побиття бо-
йовиками,  – писала американська «The 
Washington Post» 17 березня [18]. 

Вона також зазначала, що в умовах 
бойкотування референдуму кримсько-
татарським народом, присутності ве-
ликої кількості озброєних російських 
військовослужбовців, а також фальси-
фікацій, за повідомленням кримського 
виборчого прес-секретаря М.  Малише-
ва, на референдумі в АРК проголосува-
ло 1274096 кримчан (83,1 % від загаль-
ної кількості виборців), з яких 1023002 
(96,77 %)  – «за возз’єднання з РФ» та 
31997 (2,51 %) – «проти», 9097 бюлетенів 
були визнані недійсними [16]. 

Більшість кримських татар, мусуль-
манської меншини, не голосували. На 
деяких дільницях, як заявляли чиновни-
ки, не було зареєстровано жодного тата-
рина упродовж дня [18]. «Це абсолютно 
нелегітимно, і я не можу не думати про 
те, що станеться після цього», – сказала 
40-річна Т.  Жітова. «Я росіянка, а мій 
чоловік татарин. У нас ніколи не було 
жодних проблем. Життя в Україні  – не 
ідеальне, але воно було мирним. Тепер 
Росія намагається розділити нас», – пи-
сало видання [18]. 

Кореспондент «The Washington Post» 
Ілля Сомін у своїй статті «Сумнівний 
кримський референдум про анексію з 
боку Росії» говорив про те, що резуль-
тат референдуму, цілком імовірно, був 
досягнутий шахрайством та залякуван-
ням – тактикою, яку використовував ре-
жим В. Путіна в самій Росії. Ймовірність 
шахрайства також підтверджується тим 
фактом, що навіть деяким російським 
журналістам було заборонено спостері-
гати за підрахунком голосів і їх камеру 
розбили чиновники, – писав він [20]. 

Один із фактів тиску на журналістів 
наводить американська «usA today». За 
словами незалежного репортера з Кіпру 
Тетяни Ткаченко, її допитували до 4 го-
дини ранку в холодній кімнаті під ду-
лом автомата і загрожували посадити у 
в’язницю за шпигунство, але згодом від-
пустили [33]. 

На думку американського журналіс-
та, телеведучого, блогера Б.  Фрідмана, 
в тій ситуації загрозливим для потен-
ційних противників анексії був «кон-
троль режиму, який має великий досвід 
переслідування політичних опонентів. 
Можливість переслідування чи жор-
стокого поводження сама по собі заля-
кує» [20]. 

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО
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Спілкуючись у ті дні кілька разів з 
В.  Путіним, Президент США Б.  Обама 
заявляв, що референдум «ніколи не буде 
визнаний Сполученими Штатами та 
міжнародною спільнотою» і що «ми го-
тові накласти додаткові санкції на Росію 
за її дії» [17], а також зазначав, що «ви-
рішення питання щодо Криму не може 
бути досягнуте дипломатичним шляхом, 
коли російські військові сили продовжу-
ють вторгнення на територію України, а 
масштабні російські військові навчання 
на кордонах України лише загострюють 
напругу» [17]. 

У телефонній розмові з держсекре-
тарем США Джоном Керрі міністр за-
кордонних справ Росії Сергій Лавров 
зауважив, що «результати мають стати 
відправною точкою у визначенні май-
бутнього півострова» відповідно до за-
яви, оприлюдненої МЗС Росії. У свою 
чергу Дж.  Керрі підтвердив, що уряд 
США не визнає результатів референ-
думу, і висловив серйозні побоювання 
щодо російської військової діяльності 
біля кримського кордону та продовжен-
ня провокацій у східних містах Украї-
ни [16; 17]. 

Невдовзі після цього дзвінка Мініс-
терство закордонних справ Росії з обе-
режним оптимізмом зазначило, що оби-
дві сторони домовились продовжувати 
працювати над вирішенням кризи через 
«якнайшвидший запуск конституційної 
реформи» в Україні» [16; 17]. 

Результати «референдуму про само-
визначення» Криму, який відбувся 16 
березня 2014 р., не стали сенсацією для 
німців, які заперечували будь-які анало-
гії із проблемою Косово. Пояснювалося 
це тим, що європейський курс Сербії має 
деякі протиріччя. З одного боку, Сер-
бія домагається, аби питання визнання 

незалежності Косово не прив’язувалося 
до її вступу в ЄС, але, з другого боку, на-
магається використати ЄС з метою тиску 
на Косово. Насправді ж фінансово-еко-
номічна залежність Косово залишається 
головним фактором слабкості його неза-
лежності. Тому Косово балансує на межі, 
яка відділяє держави, які «відбулися», 
від держав, які визнаються «проблемни-
ми» [5, с. 172]. 

18 березня 2014  р. «The Washington 
Post» опублікувала ґрунтовний аналіз 
промови В.  Путіна в Кремлі з приводу 
підписання Договору про прийняття 
Криму до складу Росії. І хоча у своєму 
виступі В.  Путін порівнював приєднан-
ня Криму до РФ із здобуттям незалеж-
ності Косово у 2008 р. та возз’єднанням 
Німеччини у 1990 р., але насправді це – 
перший випадок, коли одна європейська 
нація захопила територію іншої, з кін-
ця Другої світової війни, – писала газе-
та [22]. 

У ті буремні дні німецьке видання 
«Bild» стверджувало, що в Росії плану-
вали анексію Криму ще задовго до подій 
2014 р. Посилаючись на литовських при-
кордонників, у статті описують випадок 
з двома особами, яких затримали під 
час поїздки з Калінінграда до Росії через 
Литву. У затриманих 1992  р. та 1994  р. 
народження вилучили паспорти, де міс-
цем народження були вказані Одеса та 
Крим, позначені як території РФ. Ав-
тори публікації зазначають, що один із 
конфіскованих документів був виданий 
24 грудня 2013 р., інший – «міг діяти ще 
з 2011-го» [10]. 

«Цей документ є кричущим доказом 
офіційної позиції Росії щодо територі-
альної цілісності України та незаконної 
анексії Кримського півострова», – писала 
«Bild», уточнивши, що громадянам Росії 
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з такими паспортами заборонили проїзд 
через Литву. Крім того, у статті опубліко-
вані зразки згаданих документів [10]. 

Анексію Криму у німецьких ЗМІ на-
звали ціною за неприєднання України до 
Митного союзу. Серед провідних рей-
тингових політиків Німеччини публічно 
лише міністр фінансів, християнський 
демократ Вольфганг Шойблє, порівняв 
дії В. Путіна у Криму з діями А. Гітлера 
щодо судетських німців [5, с. 172]. 

В інтерв’ю німецькій пресі колиш-
ній глава колишньої російської нафтової 
компанії «ЮКОС» М.  Ходорковський 
прогнозував, що західні санкції відштовх-
нуть еліту від В.  Путіна, а агресія Росії 
проти України спровокує громадянську 
війну у Росії  [20, с. 1]. Доти виконувача 
обов’язків президента України О.  Тур-
чинова закликали погодитись на рефе-
рендум щодо федералізації України, вба-
чаючи у відмові від цього «пропаганду» 
українсько-російської війни [22, с. 80]. У 
спробі запобігти такому сценарію роз-
витку подій канцлер Німеччини А. Мер-
кель запропонувала проводити під егі-
дою ОБСЄ «круглі столи» в Україні щодо 
національного примирення сходу й за-
ходу без вирішення питання про статус 
російської мови та позаблокового стату-
су України [5, с. 172]. 

Поряд із німецькими значну увагу 
проблемам українсько-російських від-
носин, які на той час загострилися у 
зв’язку з анексією Криму та проявами 
сепаратизму на cході України, приділяв 
польський тижневик «rzeczpospolita». 
У ньому з цієї тематики було опубліко-
вано 28 статей. Часопис активно висту-
пав проти пропозиції Москви зняти об-
меження, які раніше були накладені на 
українських виробників в обмін на від-
мову Києва від Угоди про асоціацію з ЄС 

(Р.  Совсун. «Російська «морквинка» для 
України»). Автори статей здебільшого 
засуджують анексію Криму та порушен-
ня українських кордонів (В.  Гурецький. 
«За прикладом Криму Путін може анек-
сувати частину Казахстану»). Журналіс-
ти часопису вказують на реальну загрозу 
військового вторгнення Росії в Україну і 
висловлюють підтримку українському 
народу у зв’язку з проросійськими сепа-
ратистськими операціями на сході Укра-
їни (М.  Міхалак. «Україна: паспортний 
контроль на кордоні з Донбасом»). Зага-
лом даній темі присвячено 21 % публіка-
цій, з них позитивні – 16 %, негативні – 
5  % [ 7, с. 68]. 

Після т.  зв. «кримського референ-
думу» в світових мас-медіа з’являлися 
публікації про необхідність негайного 
запровадження фінансових санкцій до 
російських і українських держслужбов-
ців, причетних до підтримки кримського 
референдуму і анексії Криму. 

Уже тоді видання «The Washington 
Post» зазначало у своїй редакційній стат-
ті, що найпотужнішим невійськовим 
інструментом, яким володіють США, є 
виключення Росії зі своєї банківської 
системи. Сполучені Штати Америки та 
більшість західних країн заявили, що не 
визнають результатів референдуму, по-
силаючись на російську військову оку-
пацію, яка тоді розпочалася, і кризові 
умови, за яких «голосування» було про-
ведене [16; 9]. 

Доки Росія не завершить свої «про-
вокаційні» військові формування, ви-
веде свої війська з Криму назад до своїх 
казарм і зупинить своїх «партизанів» від 
агітації в українських містах,  – заявляв 
американський чиновник,  – політичні 
увертюри не можна сприймати серйоз-
но [27]. 

АКТУАЛЬНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО
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Голова Комітету з питань зовнішніх 
відносин Сенату США Роберт Менендес 
(dn. J.) в інтерв’ю «Fox news sunday» за-
значив: «Путін розпочав гру російської 
рулетки, і я думаю, що Сполучені Шта-
ти та Захід мають дуже чітко відповісти, 
тому що він розрахує, наскільки може 
піти далі. Це означає наявність дуже 
сильних санкцій. … І ці санкції готові – 
проти міністра оборони, Федеральної 
служби безпеки, секретаря Ради безпе-
ки, можливо, керівників «Газпрому» та 
«Роснафти», які є їхніми нафтовими та 
газовими компаніями…» [ 27 ]. 

Санкції США передбачали заморо-
жування активів та заборони на поїздки 
деяких найближчих помічників В. Путі-
на. Європейський Союз окремо оголосив 
санкції щодо 21 особи, включаючи кіль-
кох російських військових командирів. 
Європейський список не включав поміч-
ників Кремля. 

Один із американських чиновників 
зауважував стосовно санкцій, що всі ак-
тиви заморожені; жоден американець не 
може вести бізнес з ними. Наприклад, 
якщо вони хочуть здійснювати транзак-
ції в доларах, то не зможуть цього зро-
бити. Люди, які підпадають під санкції, 
як правило, мають великі труднощі у до-
ступі до фінансових послуг в інших краї-
нах світу, зокрема в Європі та в Перській 
затоці [20]. 

І хоча у Москві політики жартували 
про санкції, заходи почали демонстру-
вати ефективність, і кількасот тисяч ро-
сіян відчули їхній вплив. «master Card» 
та «Visa» припинили ведення операцій з 
банком «Росія», «smP Bankом» та інши-
ми дрібними банками [26]. 

Інший вищий американський чи-
новник підкреслив, що заходи були 
спрямовані на те, щоб блокувати 

особисті активи та багатство В.  Путі-
на [20].

Деякі республіканські законодавці 
вважали заходи адміністрації Б. Обами з 
впровадження санкцій недостатніми. Зо-
крема, сенатор Дж. Маккейн (штат Арізо-
на) закликав до «набагато суттєвішої від-
повіді», наголошуючи, що санкції лише 
щодо семи росіян «на цьому етапі є аб-
солютно неадекватною». Сенатор Т. Круз 
(texас) описав американську політику 
щодо Росії як «заспокоєння» і закликав 
до розширення американської військової 
присутності в Східній Європі [19]. 

Разом із США до економічних санк-
цій проти Росії приєдналася і Німеч-
чина. Але в ці дні віце-канцлер соціал-
демократ З.  Габріель вів переговори у 
Москві щодо мінімізації збитків для ні-
мецького бізнесу від санкцій [31]. Луна-
ли у німецькій пресі й застереження від 
проведення прямих історичних парале-
лей: «Путін – не Гітлер, Крим – не Суде-
ти, 2014 – не 1938» [32]. 

Цікавим, на нашу думку, є аналіз на 
шпальтах «The Washington Post» заяви 
В.  Путіна про намір зробити Крим час-
тиною Російської Федерації та про те, що 
РФ не претендує на інші території Укра-
їни за межами Криму, журналіста Джо-
шуа Такера, який спробував пояснити 
мотивацію дій російського президента, 
їх наслідки та виділив 4 основні твер-
дження й аргументував їх: 1) значення 
Криму для російської безпеки; 2) план 
«Великої Росії»; 3) Крим  – путінський 
новий виборчий округ після 2011 року; 
4) приклад Євромайдану – загроза росій-
ському політичному режиму. «Ці чотири 
пояснення, звичайно, не виключають 
усіх аргументів, що виникають там, і є де-
які точки зору щодо їх взаємозв’язку, але 
я вважаю, що вони охоплюють багато з 
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них, і сподіваюся, що вони будуть корис-
ними для роздумів стосовно Росії, Украї-
ни та Криму», – зауважував він [23]. 

Політолог Колумбійського універ-
ситету Тімоті Фрай у дописі «Недоліки 
Криму для Росії» назвав проведений ре-
ферендум у Криму «жартом, закутаним 
у фарс всередині трагедії. Голосування 
серед озброєних солдатів з фальсифіко-
ваними бюлетенями та мало часу для пу-
блічного обговорення навряд чи є най-
кращою практикою» [24]. Зосереджуючи 
свою увагу на економічній і політичній 
ситуації в Росії, вчений ставить питання: 
чи передбачення уповільнення економі-
ки та зниження особистої популярності 
в майбутньому змусить Росію швидше 
повторювати кримський сценарій у Схід-
ній Україні, Придністров’ї, Казахстані чи 
Балтії як спосіб відвернути увагу від сут-
тєвіших проблем, чи ці негативні тен-
денції будуть проваленими зовнішньою 
політикою Росії? І робить висновок, що 
події в Криму, ймовірно, відвернуть Ро-
сію від вирішення найважливіших про-
блем. Анексія Криму  – можливо, лише 
другий такий перерозподіл території 
між країнами в післявоєнній Європі  – 
стане великим благом для Кремля, але 
для Москви тут криються справжні про-
блеми [24]. 

«Ненаситний» – із такою статтею та 
обкладинкою вийшов впливовий бри-
танський журнал «The economist» після 
того, як з анексією Криму Росія поши-
рила свою агресію на схід України  [9]. 
«Спершу Володимир Путін пошматував 
Грузію, але світ пробачив йому, тому що 
Росія занадто важлива, щоб кинути її 
напризволяще. Потім він «проковтнув» 
Крим, але світ йому пробачив, оскільки 
Крим мав бути російським. Тепер він 
«проник» до Східної України, але світ 

вагається, оскільки проникнення  – це 
не зовсім вторгнення. Але якщо Захід не 
зіткнеться із Путіним зараз, то останній 
може прийти до його дверей»,  – попе-
реджав «The economist» [9]. 

Політологи Оксфордського універ-
ситету Гвендолін Сассе та Лондонсько-
го економічного університету Джеймс 
Хьюз у своєму дискурсі «Створення 
федеральної України?» розмірковують 
над позитивними і негативними момен-
тами федеративного устрою, в т. ч. його 
перспективами для України, та про два 
сценарії майбутнього розвитку. Вони 
вважають, що, по-перше, може відбути-
ся асиметрична децентралізація (тобто 
різні угоди з різними регіонами країни). 
Новий уряд Києва міг би брати участь у 
двосторонніх переговорах з окремими 
регіонами на південному сході. Такий 
процес неминуче буде багато в чому не-
прозорий. Цей асиметричний федера-
тивний підхід, як і підхід російського 
президента Б. Єльцина до етнічних рес-
публік у Росії в середині 1990-х років, 
може створити певну короткострокову 
стабільність, але це також антагонізу-
ватиме інші регіони і буде уразливим у 
багатьох аспектах [25]. 

По-друге, може пройти загальнодер-
жавний процес конституційної рефор-
ми з метою всебічної федералізації або 
децентралізації, більших повноважень 
для всіх регіонів, надання самоврядних 
повноважень у культурній сфері (вклю-
чаючи мову та освіту), економічному 
управлінні, оподаткуванні та поліцей-
ській діяльності. Вибори (а не призна-
чення на посаду президентом) регіональ-
них губернаторів є важливим аспектом 
реформ. Цей процес реформ може бути 
досягнутий як конституційною конвен-
цією, так і конституційним комітетом у 
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парламенті, а потім загальнонаціональ-
ним референдумом. Ці кроки поро-
джують демократичний процес обгово-
рення, діалогу та участі і, сподіваємось, 
об’єднають українське суспільство. Без-
умовно, існує міжнародний моніторинг і 
поради, – зауважують вчені [25]. 

Що стосується федералізації Украї-
ни, то зауважимо, що поряд із деякими 
позитивними її аспектами (збільшення 
повноважень територіальних громад 
у відносинах із центром і взаємного 
контролю двох гілок влади, вибір шляхів 
і механізмів розвитку конкретних регі-
онів, перерозподіл фінансових потоків, 
зниження рівня суперечностей у сус-
пільстві тощо), враховуючи теперішню 
ситуацію в країні, є немало й негатив-
них. По-перше, федералізація спричи-
нить ще більший розкол всередині Укра-
їни, зокрема за мовним критерієм на 
російськомовні та україномовні регіони, 
що ще більше призведе до конфліктних 
ситуацій. По-друге, федералізація не-
безпечна через різний економічний по-
тенціал регіонів України (захід  – аграр-
ний, схід  – індустріальний). Унітарна 
форма держави більш-менш дає мож-
ливість зрівнювати темпи розвитку; 
у федеративній державі відмінності в 
економічному розвитку регіонів будуть 
загострюватися. По-третє, якщо на-
віть федералізація викорінить культурні 
протиріччя між регіонами, хоча немає 
жодних гарантій, що це так і буде, вона 
не зможе допомогти у зовнішній політи-
ці, зокрема у питаннях вступу до НАТО, 
ЄС чи навіть Митного союзу, і до спіль-
ної думки дійти буде дуже важко, якщо 
взагалі можливо.

Отже, на нашу думку, унітарна дер-
жава характеризується більшою єдніс-
тю, від єдності органів державної влади, 

збройних сил, податкової системи тощо 
до єдності інтересів громадян та терито-
рії, і тільки унітарна держава зможе на 
сьогодні зберегти цілісність України.

Американський недержавний аналі-
тичний центр «stratfor» розмірковував 
над тим, що намагався приховати росій-
ський президент В.  Путін, коли анексу-
вав Крим у 2014 році. Зазначалося, що 
ціна анексії півострова була насправді 
надто високою для Москви  – російська 
агресія змусила членів НАТО «зміцни-
ти свою військову присутність у Схід-
ній Європі», а західні країни – накласти 
численні санкції щодо російської енер-
гетичної, фінансової та оборонної сфер. 
На думку А.  Ілларіонова, колишнього 
радника з економічних питань В. Путіна, 
«втручання Росії в Україну коштувало 
Москві принаймні 94 мільярди доларів 
на рік». Слід також пам’ятати й про па-
діння цін на нафту та економічну кризу, 
в якій опинилася Росія внаслідок агре-
сії проти України. Все це стало високою 
ціною, яку Росії довелося заплатити за 
анексію Криму. 

Західні політичні експерти довго на-
магалися зрозуміти, чому Росія пішла на 
такі витрати: хтось аналізував дії Путіна 
як спробу повернути колишні території 
СРСР, хтось вважав, що анексія Криму – 
це відповідь на постійне розширення 
НАТО, та лише одиниці звернули увагу 
на внутрішні причини зовнішньої агре-
сії Кремля. 

Ціна проведення Олімпіади в Сочі, 
яка відбулася напередодні анексії Кри-
му, спричинила обурення російського 
народу  – адже це були найдорожчі зи-
мові Олімпійські ігри в історії, які ко-
штували приблизно 50 мільярдів дола-
рів США. Деякі експерти вважають, що 
частково причиною анексії могло бути 
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відвернення уваги від шалених витрат 
Кремля на Олімпійські ігри та пов’язаної 
з ними корупції, адже це вказувало на 
ще серйозніші проблеми всередині Росії. 
Однак «втручання в інші країни є доро-
гим засобом для маскування супереч-
ностей всередині країни» [8].

Впливова британська фінансова га-
зета «Financial times» пише, що реаль-
на битва за майбутнє України наразі 
точиться в економічній сфері держави. 
Найважливішим завданням України, на 
думку автора, є «відновлення стабіль-
ності та економічного процвітання, на-
віть якщо її територіальна цілісність за-
знає жорстокого тиску» [8]. Він вважає, 
що російська агресія мала на меті не за-
хоплення українських земель, а дестабі-
лізацію української економіки, щоб мак-
симально послабити Україну як державу. 
На початку конфлікту Кремлю вдалося 
досягти запланованої мети – в результа-
ті російської агресії гривня втратила 70% 
від своєї вартості щодо долара, почалася 
інфляція, а економіка України зазнала 
суттєвого занепаду [8]. Та три роки пото-
му автор бачить дещо іншу картину: ма-
кроекономічна стабільність досягнута, й 
Україна опинилася на шляху економіч-
ного відновлення, українська економіка 
досягає позитивних результатів. А Угода 
про вільну торгівлю з ЄС «створює мож-
ливість для України стати невід’ємною 
частиною континентального ланцюга 
поставок»  [8]. Києву слід робити все 
необхідне для успішного реформування 
своєї економіки. Особливої уваги потре-
бує боротьба з корупцією, яка є найбіль-
шим викликом для розвитку стабільної 
країни. Підсумовуючи, журналіст від-
значає, що саме реформи, а не військовий 
потенціал, допоможуть Україні досягти 
економічної незалежності, зауважуючи, 

що «реформи є і завжди були її найсиль-
нішою зброєю» [8]. 

Американська газета «The Washington 
times» розмірковує над глобальними 
амбіціями В.  Путіна. Автор вважає, що 
російський президент хоче повернути 
Москві її радянську славу, перетворив-
ши Росію на повноцінного конкурента 
США. Щоб досягти цієї мети, В. Путіну 
необхідно мати контроль над Східною 
та Центральною Європою, навіть якщо 
це призведе до серйозного погіршення 
відносин із Заходом,  – зазначає він  [8]. 
Зазіхання Кремля на статус наддержави 
очевидне,  – йдеться у статті. Російська 
військова потужність опинилася у по-
ганому стані після розпаду СРСР, та за-
раз Кремль знову нарощує й модернізує 
свій військовий потенціал. Треба також 
пам’ятати, зауважує автор, що Росія все 
ж має досить потужний ядерний арсе-
нал, який може серйозно загрожувати 
світові, про що російський лідер дуже 
любить нагадувати [8]. Журналіст заува-
жує, що «західні угоди з корумпованими 
російськими фінансовими установами 
та олігархами часто тісно пов’язані з 
самим В. Путіним», чиї особисті статки 
вважають більшими, ніж у Білла Ґейтса 
та Джефа Безоса  – найбагатших людей 
світу [8]. 

Однією з пророчих, на нашу думку, 
можна вважати статтю «Ненаситна. Ціна 
спроби зупинити російського ведмедя 
зараз висока  – але вона може бути ще 
вища, якщо Захід нічого не робитиме» 
(«The economist», 19 квітня 2014  р.). У 
ній ідеться про те, що в 2008  р. В.  Пу-
тін здійснив вторгнення у Грузію, потім 
анексував Крим, а Захід лише спостері-
гав, оскільки Росія «була надто важлива, 
щоби піти проти неї». Але тепер «Захід 
має показати, що подальші дії будуть 
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дорого коштувати Путіну. Поки що ри-
торика Заходу йде значно далі, ніж його 
бажання діяти – лише додаючи цим ауру 
слабкості. Не такими великими є жерт-
ви заради України, якщо йдеться про 
загрозу війни із Росією, в якої є ядерна 
зброя», – пише часопис [3]. 

Продовження в наступному номері
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I. Krasnodemska
Russian-Ukrainian War in the Discourse of Western Mass Media (2014–2016)

Abstract
The Russian-Ukrainian war in southern and eastern Ukraine, which has been going on for more 

than 3 years, was preceded by the Revolution of Dignity (December 2013 – February 2014). It was the 
foreign mass media of early 2014 that paid special attention to it, publishing photos from the Maidan 
in Ukraine, providing various informational and analytical articles that highlighted the course of the 
confrontation and expressed hopes for change, reflection on values, appeals for intorducing sanctions 
and resignation of the then President V. Yanukovych, fears of the civil war and the Yugoslav scenario.

The Russian-Ukrainian conflict develops in the face of a systematic denial by the Russian Federa-
tion of its armed aggression. To a great extent, this doesn’t allow to clearly and inambiguously define 
the legal nature of the armed conflict, which results in a lack of its clear estimates from the Ukrainian 
society and the international community.

In September 2014, according to western media, politicians and experts, the situation in eastern 
Ukraine changed a little, as Kyiv was gradually losing control over vast territories in the east, occupied 
by pro-Russian militants. From now on, the Russian Federation is clearly perceived in the West as a di-
rect initiator and participant of the conflict, having a decisive influence on its course. At the same time, 
there is growing awareness that it was the refusal of the United States and NATO to provide military 
assistance to Ukraine that contributed to such state of things. Currently, there is no expectation of rapid 
de-escalation in eastern Ukraine. There is a widespread opinion that Moscow is holding a course for 
freezing the conflict after the Transnistrian scenario.
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Анотація. У статті розглядається давній Галич як етнокультурний центр середньо-
вічної України. Оскільки давній Галич довгий час був одним із провідних культурних центрів 
Київської Русі, його дослідження допоможуть відобразити місце України і українства в етно-
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Аннотация. В статье рассматривается древний Галич как этнокультурный центр сред-
невековой Украины. Поскольку древний Галич долгое время был одним из ведущих культурных 
центров Киевской Руси, его исследования помогут отобразить место Украины и украинцев  
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ment, archaeological research.

© Баран В.
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Давній Галич займає помітне місце в 
сузір’ї ранньосередньовічних міст Украї-
ни. Він виник як один із важливих пле-
мінних центрів Прикарпатського краю, 
де з давніх-давен жила та племінна група 
склавинів, яка в переддержавний період 
отримала літописну назву «хорвати».

Значення великого економічно-полі-
тичного та культурного центру м. Галич 
набуває при князях Ростиславичах, яким 
Прикарпаття дісталося за рішенням Лю-
бецького з’їзду князів у 1097 р.

У середині ХІІ  ст. при Володимирі 
Володаревичу Галич стає столицею Га-
лицького князівства, а наприкінці цього 
століття (1099 р.) – столицею об’єднаної 
Галицько-Волинської держави Романо-
вичів. На початку XIII ст. до розорення 
староукраїнських міст монголо-тата-
рами межі Галицько-Волинського кня-
зівства сягають Києва і Київської землі. 
У трагічні дні татарського штурму сто-
личного міста Києва у 1240  р. воєвода 
галицько-волинського князя Данила Га-
лицького – Дмитро – перебував у лавах 
його оборонців.

Поступово Галицько-Волинське кня-
зівство стає спадкоємцем Києво-Руської 
держави й утримує її до середини XIV ст. 
Галич перебирає на себе роль наступни-
ка розореного татарами Києва. Саме в 
цьому полягає особлива місія Галича і 
Галицько-Волинських земель в історії 
української державності.

Перша писемна згадка про давній Га-
лич належить нотарію угорського короля 
Бели. У ній сказано, що у 898 р. галиць-
кий князь приймав угрів та їхнього вож-
дя Алмоша, які дісталися Прикарпаття 
по дорозі в Паннонію. Ця згадка під-
тверджена археологічними матеріалами. 
У 1937 р. на південній окраїні давнього 
Галича виявлено декілька поховань X ст. 

угорських воїнів, а на його східній ок-
раїні – скарб куфічних монет X ст. Цим 
століттям датуються археологічні ма-
теріали, знайдені у підніжжі галицьких 
укріплень та деяких житлових об’єктах. 
У Києво-Печерському патерику вказу-
ється, що в 1098  р. до Києва не змогли 
прибути купці із сіллю від Перемишля і 
Галича. Отже, в IX–X ст. Галицьке горо-
дище вже існувало.

Передісторія Галицької землі почина-
ється з глибокої давнини. На Верхньому 
Подністров’ї, зокрема в околицях м. Га-
лича, виявлені палеолітичні стоянки, 
що існували 60–80 тис. років тому. Після 
заселення первісною людиною верхів’їв 
Дністра життя тут ніколи не припиня-
лося. В неолітичну епоху в найближчій 
окрузі майбутнього Галича жило насе-
лення культури лінійно-стрічкової кера-
міки, яке вперше на цій території стало 
користуватися глиняним посудом влас-
ного виробництва. В околицях Галича 
відкриті поселення високорозвиненої 
трипільської культури доби енеоліту, 
яка на берегах Дністра і Дніпра проіс-
нувала близько 2000 років (VI  – перша 
половина ІІІ тис. до н. е.) і залишила ба-
гату спадщину, зокрема традиції земле-
робства, що збереглися до наших днів. 
Не менш значущі пам’ятки й культури 
шнурової кераміки, або бойових топо-
рів, ІІІ тис. до н. е., з якою дослідники 
пов’язують германо-балто-слов’янську 
племінну спільноту, що становила зна-
чну частину індоєвропейського світу. 
Поселення в с.  Комарові, поряд з Гали-
чем, дало назву культурі бронзової доби 
(ІІ тис. до н. е.), яка, можливо, вже на-
лежала праслов’янським племенам. В 
ранньозалізну добу тут існувало багато 
поселень, що входили в культуру фракій-
ського гальштату. З давньослов’янським 
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населенням пов’язані пам’ятки волино-
подільської (ІІ  – початок ІІІ  ст. н.е.) та 
черняхівської культур (ІІІ – перша поло-
вина V ст. н.е.), відкриті в околиці м. Га-
лича.

Відкриттям європейського значення 
є виявлення і дослідження на Верхньому 
і Середньому Дністрі пам’яток склавинів, 
які в інтеграції з антами стали безпосе-
редніми предками українського народу. 
Ці пам’ятки належать до V–VII ст. н. е. У 
ці хронологічні рамки потрапляє й опу-
блікований проф. Я. Пастернаком скарб 
кінця VI–VII  ст., випадково знайдений 
на полях с.  Крилоса у 1908  р. Нікому з 
археологів не вдалося встановити точ-
но місця знахідки. Однак наявність у 
його складі коштовної позолоченої чаші, 
срібних і бронзових браслетів та інших 
цінних речей вказує на те, що на терито-
рії с. Крилоса в цей період вже існувало 
поселення, а можливо, укріплене горо-
дище, яке започаткувало виникнення 
племінного центру, що у XII–ХІІІ ст. став 
столицею Галицько-Волинського кня-
зівства. В усякому разі таких багатих, 
тим більше «імпортних», знахідок не ви-
явлено археологами на жодному із сло-
в’янських поселень V–VI ст.

Коли в майбутньому археологам 
вдасться встановити місце розташуван-
ня скарбу і пов’язати з сучасним йому 
поселенням чи городищем, то хроноло-
гічні рамки історії давнього міста Гали-
ча будуть розширені ще принаймні на 
200–300 років. Тим більше, що всі найра-
ніші поселення склавинів кінця IV–V ст. 
розташовуються на Верхньому та Се-
редньому Дністрі та у верхів’ях Пруту в 
межах майбутньої Галицької землі. Саме 
тут утверджується самоназва слов’ян, 
оскільки склавини (sklavus) – це її лати-
нізована форма, зафіксована у писемних 

джерелах. Одне із склавинських племен – 
дуліби-волиняни – у VI–VII ст. н. е. утво-
рюють одне з перших напівдержавних 
схід нослов’янських об’єднань на чолі з 
князем Маджаком, відоме арабському 
автору X ст. Аль-Масуді.

Отже, утвердження самоназви сло-
в’ян, їх вихід на історичну арену Європи, 
а також зародження перших паростків 
нашої державності беруть свій початок 
на Галицько-Волинських землях.

Літописні згадки про Галич з’яв ля-
ються досить пізно, лише у 1140–1141 
роках. Вони пов’язані з важливими по-
діями в історії Галицької землі. В 40-х 
роках XII  ст. Володимирко Володаре-
вич поступово поширив свою владу на 
Звенигородське, Теребовельське, Пере-
мишльське князівства і тим самим за-
вершив об’єднання Галицьких земель. 
У 1141  р. він переніс свою столицю із 
Звенигорода до Галича. Під 1152  р. в 
Іпатіївському літописі описуються по-
дії, пов’язані з посольством київського 
князя Ізяслава, яке прибуло в резиден-
цію Володимирка Володаревича, та його 
раптовою смертю.

Переговори, які вів посол Петро Бо-
риславич з Володимирком, не мали успі-
ху. Посол від’їхав до Києва по дорозі на 
Бовшів (де ми у 1962–1963 pp. відкрили 
поселення X–XIII  ст.). За ним спостері-
гав галицький князь із галереї, що поєд-
нувала княжі палати і придворну церкву 
Спаса. Фундаменти церкви Спаса від-
криті у 1882 р. священиком із с. Залукви 
Л. Лаврецьким на одному із галицьких 
городищ в урочищі Карпиця. Подальші 
археологічні дослідження та літописні 
відомості дають підстави вважати, що 
саме на цьому городищі розташовувався 
перший двір князів Ростиславичів, звід-
си найкраще видно дорогу на Бовшів.
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У часи Володимирка Володаревича 
було написане Галицьке Євангеліє, що, 
як і інші церковно-християнські книги, 
відоме своїм художнім оформленням та 
мініатюрами.

Особливої могутності досягли Галич 
і Галицька земля за князювання сина Во-
лодимирка – князя Ярослава Осмомисла 
(1152–1187 pp.). Він переніс княжу ре-
зиденцію із городища в ур. Карпиця на 
Крилоську гору, що займає вигідне стра-
тегічне положення з точки зору оборо-
ни міста. Вона розташована у межиріччі 
Лукви і Мозолевого Потоку та домінує 
над усіма галицькими висотами. Тут 
князь Осмомисл збудував новий кня-
жий палац і продовжував будівництво 
Успенського кафедрального собору, 
розпочате за життя його батька, провів 
реконструкцію старих укріплень, закла-
дених ще племінними князями в X ст., і 
збудував нові.

Ярослав Осмомисл  – видатний дер-
жавний діяч, мудрий політик. Він не за-
хоплювався воєнними подвигами, дбав 
про укріплення кордонів князівства і 
розширював свої впливи, підтримував 
внутрішню стабільність та розвивав ре-
месла і культуру. Землі його князівства 
простягалися від Карпат і гирла Дунаю 
на південному сході до Сяну на заході.

У високих тонах і з захопленням оці-
нював державну діяльність Осмомисла 
автор «Слова о полку Ігоревім»: «Га-
лицький Осмомисле Ярославе, високо 
сидиш ти на златокованому столі, під-
пер гори Угорські своїми залізними пол-
ками, заступив королеві путь: ... Слава 
про тебе тече землями... Києву відчиня-
єш ворота...».

Особливо важливий етап в іс-
торії Галичини та її столичного міс-
та Галича пов’язаний з іменем Романа 

Мстиславича. Він наприкінці XII  ст. 
об’єд нав Галицькі та Волинські землі, 
куди на короткий період увійшла на-
віть Київщина. На жаль, його намірам 
реформувати всю політичну систему 
роздрібненої Київської держави не су-
дилося здійснитися. Князь Роман Мсти-
славович, що був визначним політичним 
діячем свого часу, загинув у 1205  р. під 
час походу на Польщу.

Після його смерті настав складний 
період в історії Галицько-Волинської 
держави, коли з вини галицького бояр-
ства угорські та польські феодали за-
хопили край. Угри опинилися у Галичі, 
а Лешко Краківський приєднав до своїх 
володінь Перемишльську волость разом 
з м. Перемишлем.

Повернути всі втрачені землі суди-
лося його сину – князю, а потім королю 
Данилу Романовичу, прозваному Га-
лицьким. Лише талант політичного ді-
яча і незламна воля дали змогу Данилу 
оволодіти спадщиною свого батька. Він 
у час його загибелі був малолітнім хлоп-
чиком, який разом зі своїм малолітнім 
братом Васильком та матір’ю Анною по-
невірявся деякий час по чужих краях.

Перед монголо-татарською навалою 
фактично всі землі Галицько-Волин-
ської держави, а також Київ опинилися 
під управлінням князя Данила. Заво-
лодівши Києвом, Данило Галицький не 
переніс туди своєї резиденції, а садить у 
давній столиці Русі свого намісника боя-
рина Дмитра. Цей політичний акт мож-
на розглядати як втрату Києвом статусу 
загальнодержавної столиці. Правонас-
тупником Києва став Галич як столиця 
Галицько-Волинської держави.

Данило Галицький, визначний дер-
жавний правитель, піднімав рівень 
економічного та культурного розвитку 
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своєї держави, авторитет столичного 
міста Галича, закладав нові міста, серед 
яких своєю красою і багатством архітек-
тури до сьогодні вирізняється м.  Львів. 
Тут при дворі писалися закони, укла-
далися державні документи. У Галичі 
написані перші рядки Галицько-Волин-
ського літопису, у стольному місті тво-
рив книжник Тимофій, його оспівував 
співець Митуса.

Після монголо-татарської навали Га-
лицько-Волинське князівство близько 
півтора століття утримувало українську 
державність, яку здобували такі визна-
чні його володарі, як Володимирко Во-
лодаревич, Ярослав Осмомисл, Роман 
Мстиславович та Данило Романович Га-
лицький.

Зруйнований у 1241  р. монголо-та-
тарами Галич поступово починає зане-
падати. Ще Данило Галицький переніс 
столицю в Холм, а згодом значення еко-
номічного та культурного центру набуло 
м. Львів.

З 1303 p., вірогідно, за традицією Га-
лич став місцем перебування єпископії, 
а потім Галицької митрополії. На місці 
давньої Галицької пристані на Дністрі 
поступово виростало нове містечко, яке 
до сьогодні зберегло назву славної кня-
жої столиці. На місці митрополії і сто-
личної кріпості залишилося невелике 
село з назвою «Крилос».

До сьогодні дискутується питання 
про походження самої назви «Галич». Іс-
нує близько десяти версій. У світлі нових 
археологічних джерел ми схиляємося до 
концепції М. Грушевського, за якою міс-
то отримало свою назву від імені його 
засновника, захороненого у Галичиній 
могилі.

Не менш дискусійним є питан-
ня, на якому з чотирьох городищ, 

розташованих на території міста-поліса, 
що розкинулося між Дністром та його 
притоками Лімницею і Луквою з Мозо-
левим Потоком, містилися резиденції 
князів. Уже перший дослідник давнього 
Галича А. Петрушевич понад сто років 
тому поставив це питання і спробував 
відповісти на нього. Оглянувши руїни 
його храмів, він висунув припущення, 
що княжий Галич містився на Замковій 
горі сучасного Галича, а церкву Різдва 
Христового вважав кафедральним собо-
ром Пресвятої Богородиці.

Інші дослідники – І. Шараневич, а за 
ним М.  Грушевський  – припускали, що 
княжі двори розташовувалися на горо-
дищах між річками Лімницею, Луквою та 
Дністром. Зараз на основі археологічних 
досліджень можна вважати, що двір Во-
лодимирка Володаревича розташовував-
ся на городищі в урочищі Карпиця, де 
відкрито церкву Спаса. Його син Ярос-
лав Осмомисл переніс княжий дитинець 
на Крилоську гору. Це було встановлено 
Я. Пастернаком після дослідження фун-
даментів Успенського кафедрального 
собору. Поряд із цим собором велися 
розкопки дерев’яних фундаментів мож-
ливого княжого палацу, відкритих по-
ряд із вимощеним каменем двором біля 
Успенської церкви. Ці відкриття, зро-
блені Б.  Томенчуком, Ю.  Лукомським 
та В. Бараном, одночасно спростовують 
концепцію про можливість існування 
княжого палацу в урочищі Золотого 
Току, висунуту Я. Пастернаком і підтри-
ману багатьма сучасними йому археоло-
гами та істориками. Жодній із галицьких 
археологічних експедицій не вдалося ви-
явити на Золотому Тоці слідів монумен-
тальних споруд. Серед знахідок із Золо-
того Току переважають речі сакрального 
призначення, у тому числі єпископські 
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печатки. Можливо, найближчі до істини 
ті археологи, які схиляються до думки, 
що тут існував монастир з дерев’яними 
будівлями, де ці речі вироблялися.

Історична топографія давнього міста 
Галича дуже складна і вимагає хроно-
логічно просторового поділу. Сьогодні, 
у світлі багаторічних археологічних до-
сліджень, можна не сумніватися лише в 
тому, що в період найвищого піднесення 
Галицько-Волинської держави за Ярос-
лава Осмомисла та Данила Галицького 
княжі резиденції розташовувалися на 
найкраще укріпленому та стратегічно 
вигідному городищі у теперішньому 
с. Крилосі.

Важливою невід’ємною частиною 
давнього Галича є багата церковна мо-
нументальна архітектура. В центрі – ка-
федральний собор Успення Пресвятої 
Богородиці, заснований Ярославом 
Осмомислом, а навколо нього та в чис-
ленних «пригородах»  – близько трьох 
десятків церков, п’ятнадцять із яких 
встановлено й досліджено. Церковна ар-
хітектура XII–XIII  ст. окреслює терито-
рію цього великого міста. Самобутня га-
лицька архітектурна школа ХІІ–ХІІІ  ст. 
справила великий вплив на розвиток 
архітектури Русі. Цей вплив спостеріга-
ється навіть у Володимиро-Суздальській 
окраїні Київської держави.

Церква Пантелеймона на городищі в 
с. Шевченковім реконструйована за про-
ектом відомого архітектора І. Могитича. 
Можливо, доцільно було б реконструю-
вати і невеличку церкву святого пророка 
Іллі, фундаменти якої прекрасно збере-
глися.

Грізно ще й сьогодні стоять насипи 
одно-, дво- і трирядних валів дитинця 
на Крилоській горі. Вони разом із при-
леглими до них глибокими ровами, що 

опускаються до ярів Мозолевого Пото-
ку та в протилежний бік до річки Лукви, 
творили багаторядну оборонну систему 
міста; їх дослідження, проведені В.  Ба-
раном та Б.  Томенчуком, показали, що 
оборонні лінії були закладені у кінці 
Х–ХІ ст. Основна, середня, фаза із спа-
леними татарами у 1241 р. дерев’яни ми 
клітями датується ХІІ–ХІІІ ст., а остан-
ня, пізня, фаза припадає на кінець XV–
XVII ст. Ця документальна стратиграфія 
відображає три етапи розвитку самого 
міста-столиці: племінний, княжий, ми-
трополичий.

У 1995–1996 pp. на західному ес-
корті внутрішньої оборонної системи 
напроти Успенського собору відкрито 
виразні сліди у вигляді стовпових ям 
великої двоповерхової будівлі-гридниці 
розміром 15х26 м.  Судячи із здобутого 
нами матеріалу (шпори, стремена, на-
конечники стріл, писало, амфорна тара 
для вина), у ній розташовувалася княжа 
дружина  – військова залога стольного 
міста.

Видатною пам’яткою давнього Га-
лича є Галичина могила, згадана на 
сторінках Літопису під 1206  р. Пер-
ші її дослідження, проведені профе-
сором Варшавського університету 
Т.  За м’єндзким ще у 1883  p., не дали 
результатів. Безуспішними були її по-
вторні розкопки у 1912  р. та 1934 p. 
Лише у 1991–1992 pp. В. Бараном і Б. То-
менчуком було відкрито поховання у 
дерев’яному довбаному човні довжи-
ною 3,3 м, вкладеному у спеціально ви-
копану під нього яму. У носовій частині 
човна знайдено комплекс речей  – спо-
рядження знатного воїна: позолочений 
щит, бойовий ніж-скрамасакс, наконеч-
ник дротика, наконечники стріл, три 
сокири, що використовувалися як для 
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обробки дерева, так і в бою, тесло, за-
лізну пластину з двома кільцями і дво-
ма парами стрижнів, які кріпилися до 
борту човна. Човен зверху був покритий 
тканиною парчею з вплетеними позоло-
ченими нитками. У човні не виявилося 
лише урни з кальцинованими кістками. 
Вона, очевидно, була викинута, коли в 
часи Першої світової війни у кургані над 
похованням був споруджений великий 
військовий бліндаж. Поховання, за зна-
йденими у ньому предметами, датується 
кінцем X  ст. і хронологічно відповідає 
часу споруджен ня оборонної системи 
Галича. Все це, а також саме споруджен-
ня на найвищій точці Крилоської гори 
такого величного кургану (висота 9 м, 
діаметр основи 26 м), згадка його у Літо-
писі під назвою Галичиної могили дають 
змогу вважати, що в ньому міг бути захо-
ронений засновник міста, від імені якого 
воно отримало свою назву. Зараз могила 
реконструйована і відкрита для огляду.

Археологічні дослідження пока-
зали, що у давньому Галичі були роз-
винуті бронзоливарне та ювелірне 
виробництво з використанням дорого-
цінних металів, залізообробне ремес-
ло, гончарство, зокрема виготовлення 
високо художніх глиняних плиток, яки-
ми устелені підлоги галицьких храмів, 

косторізне та деревообробне ремесло, 
каменярство та  ін. Ремісничі майстерні 
переважно зосереджені на посадах біля 
підніжжя Крилоської гори. Дві майстер-
ні зі складами виявлені В. В. Ауліхом у 
1980–1981 pp. у південній частині самого 
Крилоського городища, на його стрілці.

Таким чином, княжий Галич XII–
XIII ст. – це велике середньовічне місто, 
що складається з декількох топографіч-
но виділених районів, з могутніми ба-
гаторядними укріпленнями, десятками 
християнських білокам’яних храмів, 
розвинутими різновидними ремеслами, 
торгівлею; великий політичний, куль-
турний, економічний, адміністративний 
центр південно-західної частини Руси-
України. Сьогодні це унікальна істори-
ко-археологічна пам’ятка всеукраїнсько-
го та світового значення. На відміну від 
інших українських міст, де культурний 
шар минулих століть здебільшого вже 
знищений або порушений сучасними 
будівлями, підземними комунікаціями 
та дорогами, княжий Галич ще зберігає 
скарби матеріальної культури. Отже, 
археологічні дослідження давнього Га-
лича показують його велич як одного з 
найбільших етнокультурних центрів  – 
столиці Галицько-Волинської держави – 
спадкоємниці Київської Русі.

V. Baran
Ancient Halych as an Ethnocultural Center of Medieval Ukraine

Abstract
The article considers ancient Halych as an ethnocultural center of medieval Ukraine. Since ancient 

Halych has long been one of the leading cultural centers of Kyivan Rus, its research will help to reflect 
the place of Ukraine and Ukrainians in ethnocultural processes. Ancient Halych takes a prominent 
place in the constellation of the early medieval cities of Ukraine. It emerged as one of the important 
tribal centers of the Carpathian region, inhabited from ancient times by the tribal group of Sclaveni, 
which in the pre-Soviet period received the annalistic name of Croats. Princely Halych of the 12th–
13th centuries was a large medieval city, consisting of several topographically differentiated areas, with 
mighty multilayered fortifications, dozens of Christian white-stone temples, varieties of developed crafts 
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and trade; a great political, cultural, economic, administrative center of the southwestern part of Rus-
Ukraine. Today it is a unique historical and archaeological monument of national and world signifi-
cance. Unlike other Ukrainian cities, where the cultural layer of the past centuries has been considerably 
destroyed or broken by modern buildings, underground communications, and roads, princely Halych 
still retains the treasures of the material culture. The church monumental architecture constituted an 
important integral part of ancient Halych. In its center was Holy Assumption Cathedral, founded by 
Yaroslav Osmomysl, and around it, in its numerous “suburbs,” about three dozen churches, fifteen of 
which have been established and investigated. Church architecture of the 12th–13th centuries outlines the 
territory of this great city. The archaeological research of ancient Halych shows its greatness as of one of 
the largest ethnocultural centers – the capital of Galicia-Volhynia, the successor of Kyivan Rus.

Княжий Галич XII—XIII ст. — це велике середньовічне 
місто, що складається з декількох топографічно виділених 
районів, з могутніми багаторядними укріпленнями, десят-
ками християнських білокам’яних храмів, розвинутими 
різновидними ремеслами, торгівлею; великий політичний, 
культурний, економічний, адміністративний центр півден-
но-західної частини Руси-України. Сьогодні це унікальна іс-
торико-археологічна пам’ятка всеукраїнського та світового 
значення. На відміну від інших українських міст, де куль-
турний шар минулих століть здебільшого вже знищений або 
порушений сучасними будівлями, підземними комунікація-
ми та дорогами, княжий Галич ще зберігає скарби матері-
альної культури. Отже, археологічні дослідження давнього 
Галича показують його велич як одного з найбільших етно-
культурних центрів — столиці Галицько-Волинської держа-
ви — спадкоємниці Київської Русі. 
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ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ХАРЧУВАННЯ  
ВОЛИНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ

Ніна ПАЛАМАРЧУК
науковий співробітник відділу історичних пам’яток НДІУ

Анотація. Одним із найважливіших чинників, що впливає на біологічний розвиток люди-
ни, є здоров’я, яке залежить від харчування. В статті аналізуються види актової докумен-
тації земських та ґродських судів як джерела масового характеру, що містять інформацію 
про продукти харчування ранньомодерного населення Волині.

Ключові слова: харчування, продукти, зернове господарство, тваринництво, протеста-
ція, свідчення, декрет, заповіт.

ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ПИТАНИЯ  
ВОЛЫНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ РАННЕГО МОДЕРНА

Нина ПАЛАМАРЧУК
научный сотрудник отдела исторических памятников НИИУ

Аннотация. Одним из важнейших факторов, влияющих на биологическое развитие че-
ловека, является здоровье, которое зависит от питания. В статье анализируются виды 
актовой документации земских и гродских судов как источники массового характера, содер-
жащие информацию о продуктах питания раннемодерного населения Волыни.

Ключевые слова: питание, продукты, зерновое хозяйство, животноводство, протеста-
ция, свидетельства, декрет, завещание.

SOURCES ON THE HISTORY OF NUTRITION  
OF THE EARLY MODERN AGE VOLHYNIA POPULATION

Nina PALAMARCHUK
research fellow of the Historical Sites Department of RIUS

Annotation. One of the most important factors that affects the biological development of humans is 
health, which depends on nutrition. The article analyzes the types of record documentation of terrestrial 
(city) and borough (land) courts as a mass source which contains information on sustenance of the 
early modern population of Volhynia.

Key words: food, food products, crop farming, live stock breeding, protest, testimony, decree, 
testament.
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Історики підкреслюють: існує багато 
чинників, що впливають як на окрему 
особу, так і на суспільство в цілому. Се-
ред них важливе місце мають природне 
оточення та умови повсякденного жит-
тя  [5, с.  165; 6, с.  69]. На соматичне та 
психічне здоров’я людей особливо впли-
ває харчування. Тому для з’ясування та 
зрозуміння певних поведінкових сте-
реотипів будь-якого соціуму необхід-
но брати до уваги харчування, яке було 
важливим регулятором господарського і 
суспільного розвитку. 

Історіографія харчового раціону 
українського населення ранньомодер-
ної доби, зокрема й Волині, практично 
відсутня. Проблеми народного харчу-
вання розглядаються в етнографічних 
працях ХІХ – початку ХХ століття. Про 
це докладно пишуть: Лідія Артюх  [1; 
2], Таїсія Гонтар  [7], Володимир Смо-
ляр [9]. Однак їхні праці стосуються піз-
нішого часу, проте доволі часто ситуація 
XVIІІ – ХІХ ст. переноситься на значно 
ранішу добу. Тому для з’ясування цієї 
проблеми важливо вивчати докумен-
тальні матеріали ранньомодерної доби, 
які є в розпорядженні сучасних україн-
ських дослідників. Так, Ірина Ворончук у 
праці «Володіння князів Острозьких на 
Східній Волині» на прикладі інвентаря 
поділу маєтків між дочками князя Олек-
сандра Острозького (складений 1620 р.) 
наводить інформацію щодо статків як 
власників фільварків, так і простих се-
лян [4]. 

Потрібно зазначити, що проблеми 
харчування на великому джерельному 
матеріалі добре розроблені в польській 
історіографії. Маємо на увазі праці Бог-
дана Барановського, Р. Керсновського, 
Анджея Вичанського, Збігнєва Кухо-
вича, Марії Дембінської та ін. Зокрема, 

Анджей Вичанскі у праці «studia nad 
konsumpcją żywności w Polscew XVI i 
pierwszej połowie XVII w.» робить ви-
сновки щодо продуктів споживання на 
підставі шляхетських інвентарів та мі-
щанських фільварків [17]. Збіґнєв Кухо-
вич у праці «Człowiek polskiego baroku» 
розглядає питання з погляду раціону і 
калорійності харчування селян, міщан 
та шляхти [19]. Марія Дембінська харак-
теризує польську кухню, посилаючись 
на документи королівського двору XІV – 
XV ст. [18].

Інформація щодо харчування волин-
ського населення кінця XVI  – початку 
XVII  ст. міститься в документах акто-
вих книг ґродських та земських судів. 
Значний масив цих документів не опу-
бліковано. Однак певна частина зібра-
на в документальному збірнику «Укра-
їнське повсякдення ранньомодерної 
доби: збірник документів. Вип. І: Волинь 
XVI ст.» [10]. 

За змістом про повсякденне життя 
можемо поставити на перше місце судо-
ві скарги (протестації). Наприклад, до-
сить змістовний перелік продуктів хар-
чування міститься у протестації 1595 р. 
волинського возного Єремії Радочин-
ського до луцького ґродського уряду на 
королівського ротмістра Гуляльниць-
кого та його жовнірів, які протиправно 
вибрали стацію з маєтків дружини під-
ляського воєводи князя Януша Заслав-
ського, княгині Олександри Романівни 
Сангушків із міста Голятин та приналеж-
них до нього сіл, з реєстром постражда-
лих підданих та переліком майна. Так, 
разом у зазначених в документі 56 меш-
канців міста Голятин було пограбова-
но: сто сімдесят дев’ять хлібів; півтори 
чверті1 пшеничного борошна; чотири з 
1 Чверть (чвертка) – одиниця виміру сипких тіл.
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половиною чверті і одну мацу2 ячменю; 
двадцять одну чверть, п’ять мац і одну 
коробку вівса; сто одинадцять снопів і 
п’ять кіп3 жита; один кіш, одну мірку4 та 
одну коробку гороху; півчверті гречки; 
півмаци й півчверті пшениці; один кіш, 
сито, миса й за 2 гроші круп; дві бараня-
чі шкури; одного вепра; одне порося; дві 
живі свині; чотири барани; двоє курчат; 
сто вісімдесят трьох курей; чотири копи 
і п’ятсот шістдесят дві штуки яєць; три 
ковбаси; одне сало, півполтя5 солонини; 
дванадцять сирів; свинячого м’яса два за 
4 гроші, два за 8 грошей, одне за 7 гро-
шей; простого м’яса – тринадцять з по-
ловиною полтів, одне за 7 грошей, одне 
за 4 гроші, одне за 5 грошей, одне за 0,5 
гроша, одне за 30 грошей, одне за 2 гро-
ші, одне за 1 золотий і десять по півчвер-
ті; дві грядки часнику; пива за півтора 
осмака6 й за 3 гроші; у війта було взято: 
три хліба, барило оцту, п’ятнадцять сно-
пів жита й пива за 20 грошей. В 15 селян 
с.  Голятин взято: двадцять три хліба; 
чверть пшениці; півкопи жита; дві чвер-
ті і півмаци ячменю; тринадцять чвертей 
і одна маца вівса; одна чверть і чотири 
з половиною мірки гороху; мірка круп; 
одну вівцю; шістнадцять курей; один 
сир; тридцять ковбас; дві солонини за 
грошей 5, одну за грошей 2, одну за гро-
шей 3; горщик масла; свинячого м’яса – 
за грошей 6; простого м’яса за грошей 3 і 
півтора полтя; у корчмаря випито горіл-
ки і пива за 4 золотих. У селі Новостав 
21 селянин втратив: півмаци й півчверті 
пшениці; півтори маци й півтори чверті 
ячменю; вісімнадцять хлібів; дві чверті 
2 Маца – міра об’єму сипких тіл.
3 Копа – лічильна одиниця в 60 предметів.
4 Мірка – одиниця виміру солоду.
5 Полть – бічна сторона м’ясної туші.
6 Осмак – народна назва польського гроша.

жита; одну мірку і без мірки круп; дві з 
половиною мірки та одну чверть гороху; 
півтори мірки круп; дві маци та півтори 
чверті вівса; чверть гречки; півтора сала; 
одного каплуна; сорок курей; триста 
п’ятнадцять яєць та чотири з половиною 
полті м’яса, а ще чотири м’яса за 2 гроші, 
чотири за 4 гроші й один за 3 гроші. А в 
с.  Звиняча в 33 підданих взято: сімнад-
цять хлібів, дев’ять мац і чотирнадцять 
з половиною чвертей вівса; півчверті 
жита; ячменю півтори чверті; круп одну 
чверть; гороху півтори чверті; пшени-
ці одну чверть та півмаци; дванадцять 
пар голубів; два горщики масла; півтори 
копи та дев’яносто штук яєць; курей – ві-
сімдесят і одну; дванадцять з половиною 
солонин; а також одну забиту кормну 
свиню. Таким чином, можемо говорити 
про значний продуктовий достаток ста-
ну підданих.

Іноді невеликий за обсягом доку-
мент може стати цінним джерелом для 
з’ясування раціону харчування. Зокрема, 
протестація 1609  р. війта міста Дераж-
ня Богдана Омеляновича, записана до 
ґродських книг писарем Миколою Скиб-
невським, містить важливу інформацію 
про гриби і рибу: «… рыбы боковых 
сYхих за золотыи, грибовъ двºстº, за 
которыº грошºи шºстьнадцат …»  [16, 
арк. 95–96  зв.]. Скарга золочівського 
купця Якуба на городоцького урядника 
Києво-Печерського монастиря 1579  р. 
також розповідає про рибу: «купил Tсми 
был шTсть бочок рыб солоных, щукъ уво 
урядника городTцкого», «а далTи аж до 
самого дъна уво всих бочках – лTд а якиT 
рыбTлицы, вымTтъки малыT, щупачки 
были»  [8, c. 174–175]. Цікавий перелік 
продуктів та прянощів, які мав у своєму 
господарстві попович Стефан Шолуха 
Дорогостейський, містить його скарга 
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до підляського воєводи князя Януша За-
славського про пограбування в 1591  р. 
Серед пограбованих у нього харчових 
припасів були масло, овечі сири, прості 
сири, багато в’яленої риби: «масла aасок7 
тридцать, каждаz по полтораста золотых 
полских; малдрыков jвъчих копъ со-
рок, каждаz копа по золотомY полскомY 
и грошTи jсми; сыров копъ тридцать, 
кождаz копа по двY золотых полских; 
рыбъ вzлых, лососTи, TсTтров, коро-
пии, щук, Yгорычов, лTщовъ и инших 
рыбъ посполитых за шTстдTсzт золотых 
полских; солонины полтTи двадцать, по 
золотых полтора полских; сал дTсzть за 
золотых два полских» [10, c. 509–512]. А 
з напоїв він називає десять бочок сиче-
ного меду, десять бочок пива, прісний 
несичений мед «в розмаитом начиню», 
крім того, солод, чотири бочки оцту, а 
також два фунти8 шафрану, десять фун-
тів перцю, півкаменя9 кмину, півкаменя 
рису, півкаменя імбиру, квіти мускату та 
ще «иншого корTнz нTмало за золотых 
полских тридцат» [6, с. 68–69; 10, c. 509–
512]. Скарга від 25 липня 1585  р. Лука-
ша та Івана Поповичів з міста Межирич, 
підданих троцького воєводи князя Сте-
фана Корибута Збаразького, до володи-
мирського ґродського уряду подає пе-
релік не лише пограбованої домашньої 
худоби, а й продуктів харчування, які, 
очевидно, вироблялися в домашньому 
господарстві, з оцінкою їхньої вартості: 
«коров три доиных, которыT коштовали 
по двT копT грошTи литовских; zловицъ 
три, которыT коштовали по повтори 
копы грошTи литовських; масла дTжка 
и конов, которыT стоzло осмъдTсzт 
грошTи литовських; // сыров двT копT, 
7 Фаска – дерев’яна масничка.
8 Фунт – одиниця ваги, близько 400 грамів.
9 Камінь – одиниця ваги, близько 16 кілограмів.

которыT стоzли по грошу литовскому; 
вTпров сTмъ кормныхъ, которыT кошто-
вали по пzтдTсzтъ грошTи литовскихъ; 
мzса полтTв два, которыT коштовали по 
золотому; сал три, которыT коштовали 
по шTстнадцат грошTи литовских»  [10, 
с. 402–404]. 

Скарга панів Гавсовичів-Шостаков-
ських на пана Куберського від 1664  р. 
містить інформацію про такі зернові 
культури, як гречка, жито, овес: «гречки 
мац дві, жита маца одна, овса мац пів-
тори способом злодійським на вози на-
клали й до домів своїх відпровадили» [3, 
с.  54–56]. Скарга брацлавського підко-
морія князя Стефана Святополка Чет-
вертинського на шляхтянку Загоровську 
від 1660  р. також говорить про гречку, 
яку висівали «яко то въ суседстве межы 
поддаными звыкло бывать, на засевокъ 
гречкою поля, … и, тое поле зоравши, 
мацъ двема гречкою засеялъ и водлугъ 
часу часть скосилъ, а часть ешче неско-
шеная зоставала»; і, на жаль, «тую гречку 
ее милость, хоць была ешче нев’язаная, 
толко же се была добре зродила», яку на-
казано було вибити та витоптати; тут та-
кож йдеться про жито, що знаходилося в 
гумні10 [3, с. 20–22]. Про зернові припаси 
гороху та ячменю є відомості у протес-
тації 1663 р. володимирського земського 
судді Яна Загоровського на орендаря Пе-
тра Васильківського. В ній зазначається, 
що у священика села Цевелічі забрано 
«в засівку по чверті гороху й ячменю 
також по чверті три»  [8, с.  40–44]. А в 
протестації 1665  р. Христини Сенюти-
ної на Миколу Якубовського міститься 
інформація про запаси жита та ярини, 
які селяни мали виплатити орендарю за 
один день: «і яко іх є повинність – жита 
10 Гумно – господарське приміщення для зберіган-
ня збіжжя.
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копа на день … і ярини півтори копи» [8, 
с. 79–82]. 

Ряд скарг подають відомості про 
фрукти. Зокрема, скарга луцьких мит-
ників на острозького купця Івана Плес-
кача про регулярне уникнення сплати 
митних поборів на луцькій митниці 
при перевезенні товарів через кордо-
ни Волині повідомляє нам про сливи: 
«на другомъ возT знашли бочку слив 
вгорскихъ» [8, c. 110–112]. Подібна скар-
га у Лукаша Ольшанського на братів 
Андрія та Олександра Закревських від 
14 березня 1664  р. містить інформацію 
про фруктові дерева, що росли в саду і 
давали врожай: яблуні, груші, сливи і 
вишні [3, c. 61–62]. А в 1614 р. луцький 
ксьондз Свято-Троїцького костелу Пав-
ло Волуцький разом із львівською під-
комориною Богданою Семашківною Ка-
менєцькою, котра була власницею села 
Садове, скаржилися на Петра Душу По-
дорецького за те, що він вирубав та вивіз 
«розного дºрºва рожаиного zко zблини, 
грYши, чºрºшни  …»  [15, арк. 377–378]. 
Про груші розповідає скарга Федора 
та Степана Дрозденських на Гнівоша 
Дрозденського, що той пограбував їхній 
спільний сад  [11, арк. 298 зв.–299 зв.]. 
Документи не дають повного переліку 
овочів та фруктів, що росли на городах і 
в садах, однак скарга Фалелія Бережець-
кого до кременецького ґродського уряду 
на Олександра Овадовського, котрий зі-
псував посіяну городину в селі Жолобки, 
дає можливість реконструювати того-
часний город: «РокY тTпTрTшнTго тисTча 
пzтсот дTвTтдTсzт сTмого, мсца маz 
шостого днz, Y волторок, помTнTныи 
пан Jвадовскии, зобравшисz з многи-
ми слYгами и поддаными своими, на-
шодши моцно кгвалтом на власныи 
jгород мои, которого z jт чотырох 

лTт спокоинT дTржал и Yживал, дTржачи 
имTнT Жолобки заставою jт пна 
Миколаu Боговитина в сYмT пнзTи 
пTвнои, плот розобравши, на пожиток 
свои jбTрнYлъ, zринY, котораz была на 
том jгородT посTzна: цибYлю, росадY, 
постырнак, моркво, рипY, jгорки (!) и 
мак, котораzYжT и сходила, попсовал 
и внивTч jбTрнYл и тот jгород, Y мTнT 
моцно кгвалтом jтнzвши, мTнT споко-
иного дTржанz и Yживанz выбил»  [10, 
с. 582–584]. Скарга володимирського ві-
йта Михайла Дубницького на брацлав-
ського каштеляна Василя Загоровського 
від 21 січня 1577 р. подає перелік статків, 
серед яких є свиняче м’ясо, сало, масла 
горщиків шість, сирів п’ять кіп, а та-
кож «в пивницы дTсzт кадTи11 капусты, 
двT бочки росолу чирвоного, цыбули 
вTнковь сто и инших рTчTи и статков 
домовых»  [10, c. 237–239]. Отже, такі 
види документів актових книг, як судові 
скарги, містять значний перелік важли-
вої інформації щодо харчування насе-
лення Волині ранньомодерного періоду.

Важливими видами документів ін-
формаційного характеру є інвентарні 
записи. Зокрема, інвентар с.  Плужне, 
списаний ревізорами 1620  р., перера-
ховує домашню живність, яка відгодо-
вувалась у фільварковому господарстві 
для домашнього споживання: корови 
дійні, яловиці, бички, телята, воли, мо-
лоді вівці, вівці дійні, барани, ягнята, 
кози дійні, козлята, свині, вепри, каба-
ни, поросята, насідки старі, півні, мо-
лоді качки  [4, с.  140]. Інвентар маєтку 
Конюх, складений на прохання Ґабріеля 
Прусиновського в 1582 р., називає таких 
домашніх тварин, як: сімнадцять волів, 
з них три кормних, двадцять чотири 
корови, п’ятнадцять озимків, двадцять 
11 Кадь – міра об’єму.
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чотири посполиті свині, п’ять кормних 
вепрів, тридцять гусей, чотири каплу-
ни12, вісімнадцять курей  [10, с.  364  – 
368]. В інвентарі фільварку в с. Коломля 
1620 р., крім корів, волів, яловиць, биків, 
телят, перераховуються прості свині, мо-
лоді поросята, старі кокоші13, молодий 
приплід, молоді каплуни, старі гуси, ста-
рі качки, молоді індички [4, с. 151–152]. 

Ще одну групу судових докумен-
тів становлять різноманітні свідчення 
(«сознанє», «визнанє», «jповºданьº», 
«рTлzциu», «визнаныи лист») возних  – 
судових виконавців, які мали за своїми 
функціональними обов’язками засвід-
чувати на місці різні злочини, у тому 
числі пограбування під час нападів на 
маєтки або різні непередбачувані ви-
падки. Наприклад, 31 жовтня 1596  р. 
волинський возний у своєму «сознанº» 
засвідчив, що піддані Маґдалени Ску-
міновни Іванової Кірдеєвої Мильської в 
с. Кустин «…, Yпросивши в мTнTYсушити 
солод свои, на свою потрTбY роблTныи, 
Y jзници14, котораz была в гумнTY клу-
ни, и за позволTнTмъ, дTи, моим там на 
тои jзници тот солод свои сами сушили, 
тTды за нTjпатръностю своTю запали-
ли зажгли jзницY, jт котороT jзници 
зараз всz клунz инzласz горѣти днz 
шостогонадцат jктTбра в полуднT 
року тTпTр идYчого, тисTча пzтсот 
дTвzтдTсzт шостого. Там жT при тои 
клуни погорѣло в гумнѣ пашнѣ, напрод 
жита Y двох стиртахь копъ сто и дTсzт, 
jвса стыртъ пzть, а шостыи стогъ, в 
которыхь было копъ полчTтвTртаста, 
zчмTню копъ шTстдTсzтъ, zрици копъ 
шTстдTсzт, горохY стерта jдна, грTчки 

12 Каплун – кастрований півень.
13 Кокоші – кури.
14 Озниця, бровар – господарче приміщення з ви-
робництва пива.

коп пTтдTсzт и чотыри. А в тои жT 
клуни згорѣло пшTници копъ дTсzть, 
солодY пшTничного маца jдна, кадии 
вTликих для сыпанz збожz двT, ка-
дии зась мTншихъ шTстъ, цTбровъ три, 
вѣдTр три, коробокъ jсмак двT, прzдива 
нTтTртого лTжачого вzзокъ сTмдTсzт. 
В том жT гумнT хлѣвъ, сTнник згорѣлъ 
и сѣна в нTм возов пzтдTсzтъ, корито 
новоT сосновоT, котороT купилTм, дTи, 
был для мочTнz солодов за золотыи 
полскии»  [10, с.  574]. Отже, цей доку-
мент, крім інформації про зернове гос-
подарство, свідчить про виробництво 
пива в домашніх умовах. У визнанні 
луцького возного Яцка Гуляльницького 
1582  р. є відомості про розведення го-
лубів: «в гумнT … голубников два»  [10, 
c. 371–373]. А свідчення луцького воз-
ного Станіслава Коломийського 1585  р. 
перед луцьким ґродським урядом подає 
реєстр пограбованого майна, серед яко-
го дев’ять відер прісного меду, два сала 
за півкопи грошей, м’яса полтів три, що 
коштували по півкопи грошей, сімдесят 
курей, з яких: сорок курок, тридцять ка-
плунів, сорок гусей, тридцятеро качок, 
пасіка, в якій було п’ятдесят вуликів з 
бджолами, а також гумно, в котрому було 
пшениці п’ятдесят кіп, жита півтораста 
кіп, вівса сто кіп, вепрів кормних три, 
свиней великих десятеро, підсвинків 
десятеро [10, c. 405–406]. В 1590 р. Адам 
Новоселицький звернувся до луцького 
ґродського уряду на Станіслава Держа-
новського, жовніра роти варшавського 
каштеляна Яна Ренчайського, про по-
грабування його Шельвівського маєтку 
в с.  Гуляльники, де господар перерахо-
вує та подає грошову вартість пограбо-
ваних харчових припасів та домашньої 
живності: «В тои жº коморº взzли … 
коноплºного сºмºнz повтори мацы, и 
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льнzного сºмºни мацY», «гусºи з собою 
живих побрали двадцатºро и троº, качок 
двадцатºро и троº, пав сºмºро // з собою 
взzли, каплуновъ тридцат сºмъ, кYров и 
кYрицъ шºстдºсzтъ двº, жита, в стартах 
складºного, котороº стоzло в запустº, 
копъ сто сºмдºсzтъ и полтрºти копы. 
Там жº в запустº взzли сºна возовъ три-
надцать, жита сYхого Y пºкарни взzли 
двº мацы, муки иръжаноº взzли тамъ 
жº в пºкарни двº мацы» [10, с. 442–444]. 
«СознанT» локачинського урядника Бо-
гуша Зайця Луковського від 1578  р. до 
володимирського ґродського уряду про 
наїзд жовнірів роти польського гетьмана 
Зборовського на місто Локачі та зізнан-
ня возного Дем’яна Мокренського про 
огляд поранених міщан та їхні збитки по-
відомляють не тільки про живність, яку 
пограбували, наприклад, гусей п’ятеро, а 
й про білий хліб, який був узятий у мі-
щанина Харка. Тут же маємо відомості 
й про мед. Так, міщанин Томило Сви-
тич розповідав, що у нього, крім одягу, 
пограбовано «полтора горшъка мTдY», а 
орендар Давид свідчив: «в нTго выпили 
бочку мTду»  [10, с.  295–297]. Визнання 
1570  р. Яроша Жука перед володимир-
ським замковим урядом про повернен-
ня Івана Сенюти з турецького полону 
до маєтку Хмілів розповідає про запаси, 
що знаходилися в коморі: «А в тои жT 
коморT горшокъ масла дѣжка Yгорков 
солоных, коробка крохмалю; а на горѣ, 
на тои жT коморT, полъ мzса, пол сала, 
боднz маку трzсTного, чTрTшTн боднz15 
нTполнаz, jбарTников (!) дTсTт»  [10, 
с.  153–155]. Зізнання кременецького 
возного Войтеха Кобиленського перед 
кременецьким земським урядом про пе-
редання спадкової частини подружжю 
Кеві Билчинському та Мар’ї Андріївні 
15 Бодня – селянська скриня.

Андрузькій дає відомості про щеплені 
фруктові дерева: «И jсталосu дTрTва на 
част пану Былчинскому и малжонцT ºго 
чTрTшTн вTликихъ шTст а малых нTмало, 
счTплTных zблунTи и груш добрых 
двадцат и шTст, а jсобливT за граблTю 
(!) в лузѣ пасTчищT и на томъ пасTчищY 
zблунTи // счTплTных три з овоцTмъ 
поступил имъ»  [10, с.  302–303]. Часто 
фрукти називалися овочами, а овочі  – 
фруктами. Яскравим прикладом цього 
є визнаний лист Ганни, дружини Кості 
Гуляльницького, та її зятя Василя Лецко-
вича на половину садиби і городу в селі 
Гуляльники: «… з огородом, з дTрTвом 
jвощовым Yсzким …»  [10, с.  615–617]. 
Зізнання луцького возного Матиса 
Славо ґурського перед луцьким ґрод-
ським урядом 1578  р. засвідчує старан-
ність у вирощуванні городніх культур 
та їх різноманіття: «Длz чого, дTи, мнѣѣ 
боронитT огорода, которого z, покопав-
ши, насTzл jгородных рTчTи, а то дTи, 
мTновитT: цыбули град шTст, моркви 
град чотири, пTтрYшки града, чорнушки 
града, постырнаку град пzт, чTбъръцY 
града, капусты град двадцат, jгурковъ 
плTсо, свTклы град три, на чом, дTи, собº 
шкодYю пzт копъ и грошTи шTсть?» [10, 
с. 275–276].

Перелік збіжжя подає нам зізнання 
возного Ждана Чирського перед володи-
мирським ґродським урядом про скаргу 
володимирського Айзака Давидовича 
на володимирського і берестейського 
єпископа Феодосія, який відібрав пере-
дані йому в оренду млини, та пояснення 
єпископа, що відмова в оренді пов’язана 
з настанням голоду. Про це зазначаєть-
ся в документі: «Tго млст jтTц владыка 
мTнT спокоиного дTржанu вTдлT jранды 
своTT, которYю мнѣ Tго млст на три 
лита был дал, выбил, так тTж и збожu, 
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которыT были Y мълинTх, побрал и по-
грабил: жита мац дTсzт, пшTници мац 
чотири, грTчки мац чотири, zчмTню 
мац три, солодов два. То, дTи, Tго млст 
всT кгвалтовнT пограбил и побрати ка-
зал» [10, с. 331].

Інформацію про продукти харчу-
вання можна зустріти також у судових 
постановах  – декретах. Наприклад, 
декрет луцького земського суду 1599  р. 
у справі міщанина Щасного Жолудя з 
Галшкою Бережецькою, яка поруши-
ла угоду щодо сплати за проживання 
у нього її сина під час його навчання у 
луцькій школі, містить відомості про 
харчові запаси: «муки ржаноº пzть мац, 
пшTничноº маца, крупъ грºчаных маца, 
горохY маца, круп zчъмzнных полмацы, 
масла горщокъ, солонины полот»  [10, 
с.  625–626]. А розгляд кременецьким 
судом скарги волинського воєводи 
Олександра Острозького на Барбару 
Збаражку, внаслідок чого вони уклали 
мирову угоду в 1595 р., затверджену су-
довим декретом, дає таку інформацію: 
«… котловъ горTлчаных три, пивныи 
jдTнъ, конTи дванадцать, воловъ дTсTт, 
коровъ дванадцать, молодиковъ чотыри, 
zловиц пzт, jзимъковъ jсмъ, jвTц 
двадцатTро сTмTро, свинTи тридцать, 
пасTки за копъ дванадцать, ставокъ за 
коп дванадцать» [10, с. 540–542]. Із судо-
вого декрету володимирського земсько-
го суду 1614  р. у справі між дружиною 
Михайла Марковського Євою з Добро-
ніжа, яка скаржилася на Яна Павловича, 
довідуємося про те, що на шляхетських 
городах вирощувався мак: «под самым 
двором jгороды дворныT, жºрдzми 
jгорожºныT, порозмºталъ, жºрдºв шту-
ки посºкълºс, макъ покосил, а дрYгии 
потопъталºс…»  [15, арк. 313–314]. Ще 
один декрет володимирського земського 

суду 1612 р., в якому Маґдалена Пузов-
ська разом з синами позиває Станіслава 
Волського за наїзд, містить інформа-
цію про оркіш та вирощування гану-
су: «jколо того jгорода плот порYбал, 
попсовал и в том jгородº zчъмин 
jркишъ, жито zроT и грzды ганышºм 
и иншими zринами jгородными 
розными засºzниT вытравил, потоптал, 
попсовал …» [13, арк. 10 зв.–11 зв.]. Де-
крет 1612  р. між Шиманом Вербським 
та братами Русалськими й Мартином 
Андрузьким доповнює інформацію 
про зернові культури: «… на власныT 
jгороды дворныT поводовы засTzныT 
zриною, TчмTнTмъ, горохомъ, лномъ, 
коноплями jныT вытопътали …»  [12, 
арк. 537 зв.–539 зв.]. 

Доволі часто інформація зустрічаєть-
ся в заповітах – тестаментах. Так, тес-
тамент Костянтина Спраського 1599  р.
містить перелік живності, що була у за-
повідача: «… быдла рогатого с тºлzты 
всºго поголовъz тридцºтºро и двоº; 
jвºц старых и молодых, такжº и кузь (!) 
и всzкоº дробины сто и дTвºтъдTсzтъ, 
а свинºи тридцатºро и двоº», «быдла 
вTликого и малого дºсºтºро, jвºц и коз 
двадцатºро» [10, с. 627 – 628]. Тестамент 
Раймундуса Каркасона, особистого лі-
каря київського воєводи князя Василя- 
Костянтина Острозького, складений 
1586  р., містить інформацію про жив-
ність, яку він заповідав своїй дружині: 
«волы робочиT и нTробочиT, коровы, 
jвцы, козы, свини» [10, c. 409 – 411].

Інколи інформацію про продук-
ти харчування чи домашню живність 
можемо зустріти й в інших видах до-
кументів. Наприклад, виграш справи 
у суді  – зиск від 1613  р. в справі Жиґ-
мунта й Барбари Іріковічів щодо напа-
ду на них Олександра Ходкевича, Адама 
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Сангушка та Матея Лєшнєвського роз-
повідає про продукти як рослинного, 
так і тваринного походження: «… жита 
копъ дванадцºтсот, пшºници коп трис-
та двадцºт и пzт, zчмºню копъ сто и 
шºстдºсzт, jвса копъ тисºчу и пzтсот, 
татарки копъ шºстсот, проса копъ 
сºмдºсzт, горохY стыртъ чотыры, сна (!) 
стогов дºсºт, солодовъ готовых роблºных 
чотырнадцºт, в кождомъ по мац три, 
zчмºню готового мацъ двадцºт и шºст 
мºры горYховскоº, пшºници мац чотыры, 
крYпъ татарчаных мац jсмънадцºт, 
zгол16 мац чотыры, маку мац три, мYки 
готовоº мац тридцºт мºры горYховскоº, 
солонины полтºи jсмънадцºт, сал 
шºст, прzдив лнzных и конопных 
клYбовъ сто, конопºл и лну стогов два, 
насºнz лнzного мац шºст, масла aасок 
двадцºт, сира копъ двадцºт, коровъ 
доиных пzтнадцºт, zловых двадцºтºро 
и пzтºро, волов тридцºт и два, стада 
шºстºронадцºтºро, роботных конTи 
чºтвºро, jвºц доиных сто и шºстдºсzт, 
свинии стодвадцºт, вºпровъ кормных 
дºсºтъ, гусºи jсмъдºсzт, кур двºстº, 
павов чотырнадцºт, котºл броварныи 
вºликии новыи, куплºныи за золотых со-
рок, жита розданого мºжи хлопы в новоº 
мац триста мºры гороховскоº, пнзºи 
мºжи хлопы даных на новоº на пшºницY 
золотых триста,…, горѣлки квартъ 
пzтсотъ по грошии, три вºпровъ во 
млынº, два кормныхъ, … бочокъ пивных 
jсмънадцºт и иншиº всѣ начинz zко 
броварныº, такъ и дворныº до господар-
ства налºжачиº. А въ aолварку Камºню 
жита копъ пzтсот и шºстдºсzт, татарки 
копъ пzтсот, jвса копъ сто и тридцºт, 
гороху стог, zрого жита стог, проса 
копъ шºстдºсzт, пшºници стог, лну копъ 
сто, конопºл копъ jсмъдºсzт, коров 
16 Ягла (пол. jagła) – просо, каша з проса.

их власных jсмъ, приплодковъ рога-
того за тот прошлыи рокъ двадцºтºро, 
хмºлю мац двº тисºчи и чотырыста,…, 
сºна пултораста стогов, горохY молочо-
го мац пzт, жита мац дванадцºтъ, га-
ковниц шºст, пташих рYчниц шºст, …, 
лысов дºсºт, скора мºдвºжаz, жYравлºи 
два»  [14, арк. 141 зв.–145]. А реєстр ре-
чей («рººстръ для Yписаньz до книгъ»), 
поданий володимирським і берестей-
ським єпископом, архімандритом Ки-
єво-Печерського монастиря Мелен-
тієм Хребтовичем Богуринським у 
1587  р., подає такий перелік живності 
та продуктів: «коровъ с тºлuтми jсмъ, 
чотыри jзимки, jвºцъ з бараны двад-
цат чотыри  …; кадь мºдY прºсного, 
маца пшºницы, чотыри кваръты вина 
зºмского, два aYнты пºръцY, чотири 
aYнты jливы, воскY грYда вºликаu, … кур 
шºстъдºсuт, кYр волоских пzтнадцат, 
каплунов двадцат, гусºи сорок, Yтичу 
двадцат пuт, сарна» [10, с. 422 – 423]. 

Аналізуючи документи актових книг 
ґродських та земських судів – скарги, або 
протестації, інвентарні записи, свідчен-
ня, декрети, тестаменти, зиск та реєстр, 
отримуємо багато відомостей про зерно-
ве господарство селян, міщан та шляхти. 
Перше місце у зерновому господарстві 
населення належить житу, вівсу, пше-
ниці, ячменю, просу, гороху, гречці, яку 
часто називали татаркою. Вирощували 
також мак, льон, коноплі. На підставі 
актових документів маємо інформацію 
про відгодівлю свійських тварин: волів, 
корів, баранів, овець, кіз, свиней різно-
го виду, декількох видів курей, гусей, 
індиків, качок, що становили основу для 
виробництва продуктів харчування ран-
ньомодерного населення Волині. Шля-
хетське, міщанське, а також і селянське 
населення мало в своїх господарствах та, 
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очевидно, й у раціоні харчування м’ясні 
та молочні продукти: ковбасу, солонину, 
сало, сир, масло. Поширеним продук-
том була риба, яка становила предмет 
торгівлі. Компонентами раціону харчу-
вання ранньомодерного населення були 
овочі та фрукти. Найпоширенішими у 
вирощуванні були яблука, груші, вишні, 
черешні, сливи, які постачалися з інших 
країн; із овочів – часник, цибуля, морк-
ва, капуста, пастернак, ріпа, огірки, пе-
трушка та ін.  

Таким чином, основні види актової 
документації ґродських та земських судів 
мають важливу інформацію про повсяк-
денне харчування ранньомодерних воли-
нян, завдяки якій можемо з’ясувати важ-
ливі аспекти соціальної історії, зокрема 
щоденного життя тогочасного населен-
ня. Маємо можливість поповнювати наш 
запас знань для всебічного й ґрунтовного 
висвітлення повсякдення людей ранньо-
модерної доби, тим більше що представ-
лений матеріал стосується різних соці-
альних верств української людності на 
території Волині ХVІ – ХVІІ ст.
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N. Palamarchuk
Sources on the History of Nutrition of the Early Modern Age Volhynia Population

Abstract
Nutrition was and remains an integral part of the everyday life history. A number of documents 

of record books of the terrestrial (zemsky) and borough (land) courts of the early modern period 
give an opportunity to highlight some issues of social history, which until now remain unknown. The 
article analyzes the main types of record documents that are good mass sources containing important 
information about the food products of Volhynia inhabitans of the 16th and 17th centuries. Complaints, 
protests, testimony, stories (narration), communiques, decrees, and testaments provide information not 
only about the crop farming of Volhynians in the 16th and 17th centuries but also testify to the diverse 
cattle breeding practiced by wealthy masters. Among the most common crops used for producing flour 
and cereals were: rye, wheat, barley, millet, peas, buckwheat, which was often called the tartar. They 
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also cultivated poppy, flax, and hemp for both technical and food purposes. Based on the analysis of the 
documents, we have information on raising such live stock: oxen, cows, sheep, goats, pigs of different 
breeds, several breeds of chickens, geese, turkeys, ducks, which formed the basis for food production in 
Volhynia region. The documents also contain information on poppy, vegetables, and fruits, which makes 
it possible to determine farming preferences of the early modern period. The assortment of such food 
products as sausage, salt-cured beef, salo, cheese, eggs, honey, mushrooms, diverse breeds of fish stored 
by both privileged and ordinary people testifies to the food security of both strata. This is confirmed by 
sources, which prove that the products of Volhynia inhabitants were quite frequently supplied to the 
internal and external markets of the state.

Історики підкреслюють: існує багато чинників, що впли-
вають як на окрему особу, так і на суспільство в цілому. 
Серед них важливе місце мають природне оточення та умо-
ви повсякденного життя [5, с. 165; 6, с. 69]. На соматичне 
та психічне здоров’я людей особливо впливає харчування. 
Тому для з’ясування та зрозуміння певних поведінкових 
стереотипів будь-якого соціуму необхідно брати до уваги 
харчування, яке було важливим регулятором господарсько-
го і суспільного розвитку. 
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ЛУЦЬКЕ ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКЕ БРАТСТВО:  
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

Ірина ВОРОНЧУК
доктор історичних наук, доцент, 
завідувач відділу історичних пам’яток НДІУ

Анотація. Розглядається історіографічний аспект вивчення Луцького Хрестовоздви-
женського братства, аналізуються джерельна база та погляди істориків на процеси виник-
нення і становлення братства, особливості функціонування тощо. На підставі узагальнен-
ня існуючого доробку зроблено висновок про актуальні проблеми подальшого вивчення історії 
братства. 

Ключові слова: Луцьке Хрестовоздвиженське братство, джерела, історіографія, монас-
тир, школа, шпиталь, друкарня, функціонування, православ’я, відродження.
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Аннотация. Рассматривается историографический аспект изучения Луцкого Крес-
товоздвиженского братства, анализируются источниковая база и взгляды историков на 
процессы возникновения и становления братства, особенности функционирования и т. д. На 
основе обобщения существующего материала сделан вывод об актуальных проблемах даль-
нейшего изучения истории братства.
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LUTSK BROTHERHOOD OF THE HOLY CROSS EXALTATION: 
HISTORIOGRAPHICAL ASPECT AND CURRENT PROBLEMATICS

Іryna VORONCHUK
Doctor of History, associate professor, 
Head of the Historical Sites Department of RIUS 

Annotation. The article observes the historiographical aspect of the studies about the Lutsk 
Brotherhood of the Holy Cross Exaltation based on the sources and views of the historians concerning 
the processes of origins and development of the brotherhood, its features of functioning, etc. Relying 
on the generalized present research, the author provides conclusions about the current problems of 
studying the brotherhood’s history.

Key words: Lutsk Brotherhood of the Holy Cross Exaltation, sources, historiography, monastery, 
school, infirmary, printing house, functioning, Orthodoxy, renaissance.
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У 2017  р. виповнюється 400 років з 
часу утворення Луцького Хрестовоздви-
женського братства. Ця визначна дата є 
слушною нагодою звернутися до історії 
Луцького братства та загалом право-
славних братств, діяльність яких внаслі-
док специфіки політичного, ідеологічно-
го й суспільного розвитку українських 
земель у складі Речі Посполитої набула 
особливого значення у суспільному та 
релігійно-церковному житті Украї-
ни [43, с. 197]. Інститут українських пра-
вославних братств має тривалу історіо-
графічну традицію, проте, як зазначають 
С. Горін, В. Менько та інші, історіографія 
братського руху присвячена здебільшого 
Львівському братству, в той час як інші 
братські союзи залишаються малодослі-
дженими [12, c. 141; 27]. З цим можна по-
годитись. Справді, історія вітчизняного 
братського руху навіть у наші дні, коли 
з’являються все нові й нові відомості про 
інші братства, зокрема у невеличких міс-
тах, традиційно вже будується виключно 
на матеріалах Львівського братства  [15, 
с. 498–538; 43, с. 197–215; 21, с. 549–564]. 
Ця ситуація пояснюється, очевидно, 
тим, що Львівське братство залишило 
по собі найбільшу документальну спад-
щину, причому значною мірою опублі-
ковану, а це, своєю чергою, викликає як 
зацікавлення істориків, так і забезпечує 
простіші можливості наукового дослі-
дження різних аспектів його діяльності. 
Як вважав один із найбільших вітчизня-
них авторитетів з історії братського руху 
Ярослав Ісаєвич, вивчення Львівського 
братства розпочалося ще у XVIII ст. [20, 
с.  6]. Отже, історію Львівського брат-
ства почали вивчати тоді, коли про інші 
практично не було відомостей. 

Після Львівського братства найбіль-
шим і найавторитетнішим в українських 

землях, зокрема на Волині, було Луць-
ке Хрестовоздвиженське (Чеснохрест-
ське) братство, історіографію якого 
розглядає у статті «Церковні братства 
Волині в історіографії другої половини 
XIX  – початку XXI  ст.» Василь Менько. 
Автор дійшов висновку про недостатнє 
вивчення історії волинських братств, а 
отже, й Луцького [27, с. 146]. Проте си-
туація з Луцьким братством виглядає 
трохи по-іншому, адже до вивчення іс-
торії найвпливовішого на Волині Луць-
кого братства долучилося багато видат-
них українських істориків і церковних 
діячів. Серед них видатний український 
вчений, перший ректор Київського уні-
верситету, член-кореспондент Петер-
бурзької академії наук (1871) Михайло 
Максимович; історик, доктор богослов’я 
(1875), професор Київської духовної ака-
демії (далі – КДА), з 1918 р. дійсний член 
Української академії наук (далі  – УАН) 
Микола Петров; доктор богослов’я, 
професор КДА Іван Малишевський; чу-
довий знавець джерел, один з перших 
українських академіків УАН Орест Ле-
вицький; доктор церковної історії, член-
кореспондент Петербурзької академії 
наук (1916), дійсний член УАН (1919; із 
1921  р.  – ВУАН) Костянтин Харлампо-
вич; доктор церковної історії, професор 
КДА, протоієрей Федір Титов; доктор 
богослов’я Іларіон Чистович; церковний 
історик Олександр Папков; доктор істо-
ричних наук Олександр Савич та ін. 

Луцькому братству присвятили 
свої праці магістр КДА Микола Увод-
ський, магістр Санкт-Петербурзької 
духовної академії Федір Четиркін, зна-
вець історії Волині, учитель Луцько-
го дворянського училища Яким Перл-
штейн, викладач луцької гімназії Лука 
Орда, голова Ради Луцького крайового 
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ла Реутський, студент КДА Георгій Війк. 

Дослідження історії Луцького брат-
ства значно пожвавилось останнім 
часом внаслідок відродження його ді-
яльності та створення музею. Серед су-
часних дослідників слід назвати Петра 
Кралюка, Михайла Довбищенка, Сергія 
Горіна. Багато розробок з найрізноманіт-
ніших аспектів історії братства належать 
луцьким дослідникам, зокрема, завідую-
чій Луцьким Братським музеєм Олені Бі-
рюліній, Богдану Колоску, нинішньому 
голові Хрестовоздвиженського братства 
Андрію Бондарчуку, Олені Огнєвій, Ген-
надію Бондаренку та ін. Проте, оскільки 
в одній статті неможливо охопити усі 
проблеми, зосередимось на працях, при-
свячених загальним питанням Луцького 
братства, в яких воно виступає як єдина 
структура, що охоплювала комплекс за-
снованих при ньому благодійних і освіт-
ніх закладів. 

Говорячи про історіографію Луць-
кого братства, не можна оминути перші 
публікації джерел, бо саме вони лежать в 
основі наукових досліджень з його істо-
рії. Честь називатися першовідкривачем 
Луцького братства належить видатному 
українському вченому-енциклопедисту 
Михайлу Максимовичу, який, на дум-
ку Полікарпа Маркова, зібрав і першим 
вивчив документальні матеріали про 
Луцьке і Київське братства  [26, с.  65]. 
Саме Максимовичу належить перша 
розвідка «О памятниках Луцкого Крес-
товоздвиженского братства», вміще-
на 1841  р. у часопису «Киевлянин»  [25, 
с.  311–323]. Він же опублікував «Ката-
лог» і «Пом’янник» – пам’ятки, які зна-
йомлять з поіменним складом луцьких 
братчиків упродовж майже двох століть 
його існування.

Значне число документів про ді-
яльність Луцького братства було опу-
бліковано в I томі видання «Памятни-
ки, изданные Киевскою комиссиею для 
разбора древних актов» (далі – ПКК), в 
розробці самої ідеї та археографічних 
засад якого взяв активну участь Мак-
симович  [19, с.  54]. Тут вміщено ста-
тутні документи, перший аркуш брат-
ського «Каталога» 1617  р. («Реестръ 
събранныхъ объще именъ братий еже 
о Христ обр тающихся въ град  Луцкомъ 
и прочаа благородныхъ окрестъ 
живущихъ сыновъ восточного право-
славиа»), лист короля Зигмунта III від 20 
лютого 1619 р. про дозвіл православним 
міщанам заснувати в «месте нашомъ 
Луцкомъ брацтво милосердъя», грамо-
ти патріархів, зокрема єрусалимського 
патріарха Феофана від 1620  р. про за-
твердження братства та надання йому 
ставропігіальних прав, підтвердження 
цього права та затвердження братсько-
го статуту константинопольським па-
тріархом Кирилом від 1623  р., порядок 
проведення братських зібрань, перший і 
другий статути Луцької братської школи 
тощо [31]. Як один із редакторів I тому 
Максимович відредагував усі 33 доку-
менти з історії братства, почерпнуті з 
так званого «Луцького збірника», сліди 
якого на багато років загубилися, але в 
1980-х роках його віднайшли у фондах 
Інституту рукопису Національної бі-
бліотеки України ім. Вернадського  [7, 
с. 17–19]. 

Аналіз опублікованих Максимови-
чем документів переконує, що він на-
магався відібрати акти, які розкривають 
роль братської організації в культурно-
національному житті тогочасної Воли-
ні, особливо в розвитку освіти. Їх важ-
ливість вчений обґрунтовує в листі до 
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київського генерал-губернатора Д. Бібі-
кова: «Акты сии поистине драгоценны, 
ибо представляют собой новое и важ-
ное свидетельство о характере народно-
го просвещения здешнего края в XVII 
веке»  [19, с.  54]. Видання I тому ПКК 
отримало високі оцінки дослідників з іс-
торії братського руху та фахівців у галузі 
видання аналогічних пам’яток. Відо-
мий львівський історик Денис Зубриць-
кий, який до того підготував «Летопись 
Львовского Ставропигийского брат-
ства», в листі до Максимовича писав: 
«… издание хорошее, документы очень 
важные»  [19, с.  58]. У другому виданні 
І тому ПКК (1898 р.) комплекс докумен-
тів про Луцьке братство становить 44 
позиції, тож порівняно з першим видан-
ням ПКК документальні матеріали було 
поповнено 11 актами [7, с. 18]. Серед них 
королівський заручний лист 1620 р. про 
заборону побудови братської школи, 
оскільки це шкодить унії, тестамент Ми-
колая Боговитина на користь братства, 
протестація ігумена братського монас-
тиря о. Неофіта 1635  р. про насилля з 
боку уніатів, перший аркуш братського 
«Помєнника» тощо  [32, c. 16–17, 18–26, 
62–64 та ін.]. 

Документи з історії Луцького брат-
ства опубліковані також у IV та VI томах 
I частини «Архива Юго-Западной Рос-
сии» (далі – АЮЗР), присвяченої історії 
церкви. Ці матеріали відбивають гостру 
боротьбу між православними та уніа-
тами, котрі у православних братствах 
вбачали загрозу унії і тому різко про-
тестували проти братства. Серед нових 
документів тут містяться протестації 
братчиків на чолі з князем Юрієм Пузи-
ною про пограбування в лютому 1621 р. 
братської церкви, про напади студентів 
луцького єзуїтського колегіуму на учнів 

братської школи, тестаменти луцьких 
братчиків, дарчі записи братству на 
землі, маєтки, міські плаци, готівкові 
кошти тощо  [4; 5, с.  491–493, 590–591]. 
Окремі документи виходили друком у 
періодичних виданнях XIX  ст., зокре-
ма, у «Волынских епархиальных ведо-
мостях», «Временнике Императорского 
Московского Общества истории и древ-
ностей российских» [35, c. 38–44]. Деякі 
увійшли до видання «Каталог колекції 
документів Київської археографічної 
комісії. 1369–1899» (К., 1971), а також до 
збірника документів і матеріалів «Луць-
ку 900 років. 1085–1985» (Луцьк, 1990). 
Проте у двох останніх це документи, що 
публікувалися вже у названих попере-
дніх виданнях. 

2014  р. у серії «Архів української 
церкви» Михайло Довбищенко видав 
документальний збірник «Історія Луць-
кого братства та братського монастиря. 
1617–1833», матеріали якого розкрива-
ють історичну долю цих установ від по-
чатку заснування у 1617 р. до скасування 
братського василіанського монастиря 
царським урядом 1833 р. Щоправда, упо-
рядник активно використав вже раніше 
опубліковані документи. Так, до першо-
го розділу збірника «Статутні докумен-
ти Луцького братства» увійшло 8 доку-
ментів, що почерпнуті з I тому другого 
видання ПКК. З 235 матеріалів другого 
розділу «Документи до історії Луцького 
братства і братського монастиря 1617–
1833 рр.» 68 відомі за виданнями ПКК і 
АЮЗР. Проте, подаючи легенди до опу-
блікованих документів, автор проігно-
рував перше видання ПКК, де вони були 
опубліковані вперше. 

У збірнику вміщено і значний но-
вий, віднайдений внаслідок пошукової 
роботи дослідника, документальний 
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матеріал. Здебільшого це виявлені в 
актових книгах тогочасних ґродських 
і земських судових установ фундуші, 
дарчі, тестаменти луцьких братчиків, а 
також різноманітні, документально за-
фіксовані прояви боротьби православ-
них з уніатами, католиками і єзуїтами, 
тобто документи, що відбивають склад-
ність процесу становлення, існування 
та діяльності братства. Третій розділ 
збірника містить укладений в середині 
XVIII ст. опис архіву Луцького братства 
і братського монастиря, що наразі збері-
гається у фондах Центрального держав-
ного історичного архіву України в м. Ки-
єві [6, с. 527–636].  

«Цікавий документ з 1619 року до 
історії Луцького братства» опублікова-
но 1967 р. архієпископом м. Новий Ульм 
(Німеччина) А. Дублянським у часопису 
«Літопис Волині» (Вінніпег) [37, с. 160]. 
Два фрагменти з опублікованих рані-
ше документів з історії Луцького брат-
ства вмістив С. Горін у книзі «Монас-
тирі Луцько-Острозької єпархії кінця 
XV – середини XVII ст.» [13, с. 464–465, 
466–467], де історії чоловічого Луцько-
го братського монастиря Воздвиження 
Чесного Хреста присвячено окремий 
параграф  [13, с.  192–239]. Важливи-
ми документами є візитації Луцького 
братського монастиря 1752 і 1764 років, 
опубліковані В. Александровичем  [1, 
с. 335–385].  

Завдяки працям названих вище до-
слідників загальний перебіг подієвої іс-
торії Луцького Хрестовоздвиженського 
братства добре відомий. В широкому 
хронологічному діапазоні історію Хрес-
товоздвиженського братства висвітлю-
ють О. Папков, І. Чистович, Ф. Четиркін, 
О. Левицький, К. Харлампович, Г. Вейк, 
О. Савич, П. Кралюк, М. Довбищенко. 

Одним із перших на підставі опу-
блікованих на той час документальних 
матеріалів огляд історії Луцького Хрес-
товоздвиженського братства протягом 
1617–1712  рр. подав Ф. Четиркін, який 
виникнення братства пов’язує з погір-
шенням становища православної церкви 
з другої половини XVI  ст. Цю ситуацію 
він пояснює багатьма чинниками: Лю-
блінською унією 1569  р., чинним тоді 
правом «подавання», яке спричинило 
падіння морального авторитету право-
славних їєрархів, посиленням наступу на 
православ’я, яке пов’язує з прийняттям 
Берестейської унії 1596  р., коли внаслі-
док переходу православних єпископів, 
зокрема Луцького і Острозького Кирила 
Терлецького та Володимирського і Бе-
рестейського Іпатія Потія, на унію пра-
вославна церква, у тому числі й Луцька 
єпархія, на цілих 25 років залишились 
без ієрархів  [11, с.  345–350]. Тож ці по-
дії змусили православну шляхту шукати 
підтримку середніх верств (вочевидь, ав-
тор мав на увазі міщанство) суспільства 
і взяти на себе справу оборони право-
славної віри. Дослідник показує процес 
виникнення братства у 1617  р., називає 
його засновників, розглядає різні аспек-
ти діяльності, зокрема освітні, видавни-
чі, цілком слушно підкреслює його роль 
(«благодаря вмешательству Луцкого 
братства») у зриві планів проведення в 
1680 р. нової унії з метою остаточної лік-
відації православ’я [46, № 12, с. 413–415]. 
Щоправда, Четиркін пов’язує з цим і по-
дальше ослаблення братства, перехід на 
унію Луцького єпископа Діонісія Жабо-
крицького та, врешті, припинення діяль-
ності братства, яке 1712 р., за його вира-
зом, «погибло в борьбе с униатами» [46, 
№ 12, с.  416]. Таким чином, Четиркін 
простежує історію братства до 1712 р. 
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Хронологічно тему волинських цер-
ковних братств продовжує Н. Увод-
ський, який з великим шовіністичним 
пафосом відзначає, що вони зберегли 
«в себе православие и свою русскую на-
родность ... , связывающей Волынь с об-
щею Русскою великою семьей» [42, № 12, 
с. 482]. Він підкреслює значення статуту 
Луцького братства у справі матеріальної 
підтримки власної церкви та піклуван-
ні про доброго проповідника  [42, № 12, 
с.  484]. Деякі проблеми Луцького брат-
ства стисло розглядають М. Петров та 
І. Малишевський. На наш погляд, вони 
звертають увагу на дуже важливий ас-
пект, за їх висловом, «общинный» (у на-
шому розумінні  – громадський.  – І. В.) 
характер братств, що забезпечувало ста-
більність «православ’я» [34, с. 147]. 

Значну увагу приділив Луцькому 
братству О. Папков, який вважав, що 
братство було засновано 1617 р. за ініці-
ативою ігумена Чернчицького монасти-
ря Герасима (у схимі Григорія) Микули-
ча [33, с. 108]. Разом з тим, посилаючись 
на лист віленського священика Григорія 
Ждановича від 13 лютого 1603 р. начеб-
то до Луцького братства, зазначав про 
можливість його існування вже на по-
чатку XVII ст. [33, с. 109]. Тож пріоритет 
у створенні братства він віддає ченцям, 
вважаючи, що шляхта приєдналась до 
вже утвореного братства, яке швидко пе-
ретворилось на опору православ’я на Во-
лині і стало «выдающимся религиозно-
просветительным братством Западной 
России»  [33, с.  109]. Папков розкриває 
ситуацію з наданням патріархом Фео-
фаном братству 1620  р. права ставро-
пігії, її підтвердження 1623  р. патріар-
хом Кирилом, а потім відміною цього 
права останнім у 1624 р. [33, с. 116–117, 
140]. Дослідник звертає увагу на мету 

та завдання братства, описує його орга-
нізаційну структуру, управління та суд, 
висвітлює побудову школи в братському 
монастирі, організацію юнацького брат-
ства великомученика Георгія, влашту-
вання друкарні тощо  [33, с.  141–152]. 
В розділі про життя і діяльність брат-
ства в другій половині XVII і протягом 
XVIII  ст., детально висвітлюючи усі пе-
рипетії, пов’язані з ідеєю про об’єднання 
уніатів і православних, Папков показує 
непримиренну позицію луцьких братчи-
ків. Попри те, що намагання навернути 
православних до унії посилювались і 
знайшли підтримку найвищих урядо-
вих кіл, на чолі боротьби проти цього 
задуму рішуче стало Луцьке братство, 
що знайшло вияв під час Люблінського 
з’їзду. Обрані Луцьким братством посли, 
давши клятву відстоювати догмати і об-
ряди православ’я, зайняли таку рішучу 
позицію під час аудієнції у короля, що 
той змушений був відступити [33, с. 199–
206]. Проте, попри усі зусилля відстояти 
православ’я, Луцька єпархія на початку 
XVIII  ст., як і всі інші західні єпархії, 
змушена була перейти на уніатство  [33, 
с. 207].  

І. Чистович у праці, присвяченій за-
гальному перебігу історії «западно-рус-
ской» церкви, розглядає питання право-
славних братств, зокрема й Луцького [47, 
ч. 2, с.  274–282]. Так, наприклад, датою 
його заснування він вважав 1617 р.  [47, 
ч. 2, с. 274]. Як і Папков, Чистович вва-
жав засновниками братства іноків Черн-
чицького Спаського монастиря, який 
знаходився на острові поблизу Луцька, а 
братським ктитором – ігумена Герасима 
Микулича. Лише «вслед за тем», пише 
він, «в братство вписалось много дво-
рян Волынского воеводства»  [47, ч. 1, 
с. 171; ч. 2, с. 275]. Юнацьке («молодше») 
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братство св. Георгія, яке він називає 
«меньшее», на його думку, спершу скла-
далось з міщан і лише потім до нього 
вписались «многие знатные лица обо-
его пола»  [47, ч. 2, с.  275]. Розглядаючи 
братські заклади, він вважав, що школа 
була заснована одночасно з самим брат-
ством [47, ч. 2, с. 275]. У питанні віднов-
лення православної ієрархії Чистович 
підкреслює роль волинського чашника 
Лаврентія Дривинського, який на Вар-
шавському сеймі 1620 р. виголосив таку 
яскраву промову про приниження пра-
вославної віри, що польський король 
Зигмунт III змушений був затвердити 
сеймову Конституцію 1607  р., за якою 
заборонялось переслідувати право-
славних та відновлювалась свобода від-
правляти богослужіння  [47, ч. 2, с.  25]. 
Припинення діяльності Луцького брат-
ства дослідник хронологічно окреслює 
початком XVIII ст., коли перестала існу-
вати й Луцька православна єпархія  [47, 
ч. 2, с. 276]. 

О. Левицький показує Луцьк XVI ст. 
як визначний релігійний центр, що сла-
вився своїми православними храмами, 
яких на той час налічувалося щонаймен-
ше 16 і ще 4 монастирі [24, с. 19]. За його 
описом, Хрестовоздвиженський храм 
був великою кам’яною спорудою, створе-
ною у 1630-х роках зусиллями і коштом 
луцьких братчиків  [24, с.  20]. Проте з 
переходом на унію близько 1720 р. брат-
ство значно ослабло і не мало матеріаль-
них засобів для утримання усіх закладів. 
Ченці-василіани деякий час опікувалися 
лише школою, але наприкінці XVIII  ст. 
і вона припинила існування  [24, с.  21]. 
Левицький висвітлює складну історію 
братства і братського храму протягом 
XVIII i XIX  ст. Лише 1797  р. відібрана 
в уніатів Хрестовоздвиженська церква 

була перетворена на соборний храм міс-
та. Проте велика пожежа 1803  р. дуже 
його пошкодила, після чого тривалий 
час він знаходився у напівзруйновано-
му стані. Тільки відродження братства у 
1871 р. під давнім титулом Хрестовозд-
виженського врятувало церкву від оста-
точного зруйнування [24, с. 21, 34–37]. У 
передмові до VI тому I частини АЮЗР, 
що за обсягом становить монографічне 
дослідження, Левицький значну увагу 
приділяє найскладнішій ситуації на Во-
лині в другій половині XVI ст., розглядає 
проблеми, пов’язані з Луцьким брат-
ством [23, с. 112–120]. 

Історії братства присвячена праця на 
той час голови Ради Луцького братства 
М. Реутського, який стисло викладає го-
ловні моменти, зазначаючи, що воно ви-
никло як братство віри й милосердя [36, 
с.  3]. Найдетальніше він подає історію 
братства протягом XVII–XVIII  ст., зо-
крема складнощі існування та роз витку 
братства за наступу підтримуваних уря-
дом уніатських єпископів, які поширю-
вали унію серед православного населен-
ня шляхом примусового переведення 
православних церков і монастирів на 
уніатські та заснування уніатських шкіл 
тощо. Він розкриває складне станови-
ще останніх православних єпископів, 
коли Діонісій Жабокрицький не витри-
мав переслідувань і перейшов на унію, 
а Йосиф Шумлянський змушений був 
покинути Волинь і переїхати до Києва 
тощо  [36, с.  23–26]. Все це призвело до 
послаблення братства, яке втрачає ко-
лишні позиції в боротьбі за православ’я, 
чисельність братчиків зменшується, їх 
зібрання відбуваються тепер нерегуляр-
но, в останньому, що відбулося 1713 р., 
взяло участь лише четверо братчиків. 
Братство припинило своє існування, 
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Хрестовоздвиженська церква була пе-
ретворена на василіанський костел, мо-
настир зі школою перейшов до рук уні-
атських ченців  [36, с.  29–31]. Протягом 
майже двох століть усі колишні братські 
будівлі знаходились у зруйнованому 
стані. Лише з відродженням православ-
ного братства у 1871  р. почалась від-
будова Хрестовоздвиженської церкви, 
яка була повернута православним  [36, 
с. 33–36].

Сюжети відчайдушної боротьби 
Луцького братства за православну віру 
наприкінці XVII  – на початку XVIII  ст. 
розглядали В. Антонович і Ф. Титов. Зо-
крема, Титов відзначав рішучу позицію 
луцьких братчиків проти нової спроби 
введення унії за ініціативою єпископа 
Йосифа Шумлянського, підтриманої 
королем Яном Собєським [41, с. 26–31]. 
Аналізуючи документальні матеріали IV 
тому I частини АЮЗР, Антонович також 
детально описує перипетії, що відбува-
лися в цей час із православними єписко-
пами Луцької єпархії, які, врешті-решт, й 
спричинилися до припинення діяльнос-
ті Луцького братства [4, с. 57–67]. 

У вступному слові під час захисту 
дисертації К. Харлампович зазначав, 
що в уставах братств містився параграф 
про самоосвіту, а оскільки кращим за-
собом розумового розвитку вважається 
школа, то саме на неї спрямовувалися 
найбільші зусилля братчиків  [45, с.  3]. 
У праці, присвяченій західноруським 
православним школам, він окремо зупи-
няється на діяльності Луцької школи, у 
зв’язку з чим розглядає і деякі загальні 
питання, пов’язані з братством. Датою 
виникнення братства дослідник вважав 
1617 р., а особливість вбачав у тому, що з 
15-ти його членів-засновників дев’ятеро 
належали до духовенства  [44, с.  341]. 

На підставі тестаменту Самійла Солта-
на зведення школи він датував 1620  р. 
«Порядок школный» Луцької школи він 
вважав копією львівського «Порядку» 
1586  р. і тому високо оцінював ство-
рення власних «Правъ школы Греко-
латино-словенской Луцкой артикулы», 
вважаючи, що кожен із цих документів 
передбачав різну мету. Головне завдання 
нового статуту Харлампович вбачав у 
бажанні братчиків підняти освіту своєї 
школи до рівня єзуїтських колегій  [44, 
с. 342–343]. На підставі опису навчальної 
літератури братства 1627 р. він доводить, 
що в Луцькій школі вивчали латинську і 
польську мови [44, с. 344].  

На значну увагу заслуговує дисерта-
ційна праця студента Київської духовної 
академії Г. Війка «Луцкое Крестовозд-
виженское Православное Братство», 
написана 1899  р.  [10, рукопис]. Працю 
складають два розділи: «Загальний на-
рис історії братства», в якому автор ви-
діляє два етапи його існування: перший 
охоплює 1617–1648 роки [10, с. 36–117], 
а другий  – 1648–1730  [10, с.  118–181]. 
Другий розділ присвячено «Истории 
братских учреждений», в окремих па-
раграфах якого автор розглядає діяль-
ність школи, друкарні та шпиталю  [10, 
с. 182–238]. Як і багато інших дослідни-
ків, Г. Війк вважав, що Луцьке братство 
існувало задовго до 1617 р. Це виглядає 
трохи незрозумілим, оскільки саме він, 
аналізуючи лист віленського священи-
ка Григорія Ждановича від 13 лютого 
1603  р., опублікований за № CXXX у 
VI томі I частини АЮЗР [5, с. 333–334], 
єдиний з дослідників звернув увагу на 
вміщені наприкінці тому «Важнейшие 
опечатки и погрешности», де говорить-
ся про помилку в його заголовку, що, на 
нашу думку, має принципове значення. 
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Видавці роз’яснюють, що «Письмо ви-
ленского священника Григория Ждано-
вича», адресоване в заголовку «членам 
Луцкого православного братства», по-
трібно читати «членам Луцкого пра-
вославного клера»  [10, с.  25]. Отже, це 
абсолютно спростовує думку багатьох 
дослідників, які саме на основі цього 
документа зробили висновок про зна-
чно раніший час утворення Луцького 
братства. 

Побудову Хрестовоздвиженської 
церкви Війк датує 1621 р.  [10, с. 57]. За 
відомими на той час описами церкви він 
подає її внутрішній вигляд і план: церква 
була двопрестольною, головний престол 
було присвячено Воздвиженню Чесного 
Хреста, а другий – святому великомуче-
нику Георгію, небесному покровителю 
князя Юрія Пузини. Оскільки Пузина 
надав для будівництва церкви свою зе-
мельну ділянку за Глушцем, притокою 
р. Стир, автор називає його фундато-
ром церкви [10, с. 58]. На підставі кни-
ги Тадеуша Стецького «Luck starożytny 
i dzisiejszy» автор дає таку інфомацію: 
колись на подарованій князем Пузиною 
ділянці знаходилась дерев’яна церква 
св. Хреста, а поруч неї розташовувалась 
ще одна церква св. Лазаря. Саме на місці 
церкви Лазаря й було зведено будівлю 
братської церкви, але названо на честь 
Воздвиження Чесного Хреста. 

Аналізуючи братські статутні доку-
менти, зокрема «Устав Луцького брат-
ства», Війк детально розглядає органі-
заційні засади його діяльності: порядок 
вступу до братства, проведення зібрань, 
значення і коло обов’язків старост та са-
мих братчиків тощо [10, с. 37–45]. Утво-
рення юнацького братства він відносив 
до 1627  р.  [10, с.  218]. З-понад визначе-
них братством завдань найголовнішим 

автор вважав прагнення виховати нове 
покоління людей, здатних протистоя-
ти усіляким нападкам про тивників на 
православну віру  [10, с.  202], а з істо-
ричних діянь братства підкреслює його 
роль у відновленні православної ієрар-
хії 1620  р.  [10, с.  62–65]. Війк високо 
оцінював освітню діяльність братства і 
вважав, що вона розпочалась з побудо-
ви шкільного приміщення вже у 1620 р. 
Він розглядає шкільні навчальні предме-
ти і виділяє «науки» світські й духовні, 
а серед останніх називає святе письмо, 
церковнй устав, моральне богослів’я та 
порядок літургії  [10, с. 197–198]. Аналі-
зуючи шкільні навчальні курси, він вва-
жав, що школа «возвысилась до среднего 
учебного заведения» [10, с. 197, 201]. 

Розвідку, присвячену історії брат-
ської Хрестовоздвиженської церкви, на-
писав Л. Орда. Проте більшість викладе-
них у ній сюжетів не має оригінального 
характеру, оскільки вони написані за ма-
теріалами інших дослідників, праці яких 
автор називає на початку роботи, але 
посилання на ці праці в тексті відсутні. 
Найбільше Орда використав досліджен-
ня О. Левицького «Луцкая старина». 
Зокрема, Орда повторює думку бага-
тьох попередніх авторів, що братство 
існувало задовго до унії, але з 1617  р. 
перетворюється на справжній загально-
духовний центр  [30, с.  5]. Він пере-
повідає долю храму Чесного Хреста у 
XVIII ст., коли після 1713 р. все церковне 
майно опинилося в руках католицького 
духовенства, а монастир було зайнято 
уніатськими ченцями-василіанами. Піс-
ля приєднання Волині до Російської ім-
перії уніатську кафедру було скасовано, 
а Хрестовоздвиженська церква знову 
стала православним соборним храмом, 
проте Луцьк, перетворений на повітове 



103Українознавство №3 (64) 2017

Ворончук І. Луцьке Хрестовоздвиженське братство...

місто, не мав коштів на його відбудову. 
До того ж 1803 р. сталася велика поже-
жа, в якій значною мірою постраждала 
і церква. Оригінальністю відзначається 
лише цінна інформація про долю Хрес-
товоздвиженської церкви у XIX  ст., за-
писана Ордою зі слів протоієрея Ананія 
Бродовича, який з 1870 р. був священи-
ком, а з 1885 р. – настоятелем Луцького 
собору [30, с. 20–38]. Саме А. Бродовичу 
належить ідея і практичне втілення пер-
шого відродження Луцького братства у 
1871 р. [30, с. 39]. 

О. Савич у третьому розділі «Патро-
нат і братства в Білорусі та Україні. Брат-
ські школи» своєї праці «Нариси з історії 
культурних рухів на Вкраїні та Білорусі 
в XVI–XVIII в.»  [40, с.  117–186] розгля-
дає такі важливі поняття, як «патро-
нат», «право подавання», «ктиторство» 
тощо. Відповідно до власного їх розу-
міння дослідник зробив такий висновок: 
«… найяскравіше церковний патронат 
... виявивсь у братських організаціях», 
оскільки право патронату визнали за 
братствами східні патріархи, авторитет 
яких був обов’язковим і для київських 
митрополитів [40, с. 131]. 

Утворення Луцького братства Са-
вич відносить до 1617 р., коли вже було 
вироблено, за його висловом, певний 
«тип братств», зразком якого виступало 
Львівське, щоправда, як сам уточнює, це 
визначення культурно-освітніх завдань 
сталося трохи пізніше. Посилаючись 
на Петрушевича, він пояснює смисло-
ве навантаження цього виразу  – тип: 
«Первое да при храме ... братство цер-
ковное, любовию связуемо, неразруши-
мо и вечне пребывает, второе да типо-
графия станет во преподавание книг ..., 
третие же гимнасион да будет во обуче-
ние юным  ... »  [40, с. 97]. Отже, на його 

думку, очільники Луцького братства, ро-
зуміючи завдання культурної боротьби 
з унією, відкрили школу і друкарню [40, 
с.  144]. Порівнюючи православні й уні-
атські братства, він відзначає економіч-
ну свободу православних і, навпаки, 
залежність уніатських та контроль над 
ними з боку єпископату [40, с. 145]. На-
слідуючи К. Харламповича  [44, с.  342] і 
О. Папкова [33, с. 108–109], О. Савич та-
кож вважав особливістю Луцького брат-
ства те, що чималу його частину (9 із 15 
членів-фундаторів) становили духовні 
особи [40, с. 170]. 

Заснування Луцької школи дослід-
ник датує 1617  р., а побудову кам’яної 
шкільної будівлі, посилаючись на опу-
бліковані джерела, відносить до 1620  р. 
Розглядаючи внутрішній порядок шко-
ли, він зазначає, що спершу вона керу-
валась Львівським шкільним статутом 
під назвою «Порядокъ школный», проте 
вже 1624  р. Луцьке братство виробило 
власний статут «Правъ школы Греко-
латино-славенской Луцкой Артикулы». 
Серед причин його появи називає пере-
дання школи у відання ченців братсько-
го монастиря та тенденційні наміри під-
нести її на рівень з місцевим єзуїтським 
колегіумом  [40, с.  170]. На його думку, 
новий статут, з одного боку, регламен-
тував, а з другого  – чітко розмежову-
вав зобов’язання монастиря і світських 
братчиків щодо школи. Зокрема, процес 
викладання передавався ченцям, ігумен 
мав обирати з чернечого складу ректора 
та викладачів [40, с. 170]. 

Савич вважав, що багато уваги 
школа приділяла викладанню «руської 
мови». Під цим терміном він вважає лі-
тературну й актову мову, оскільки ця 
мова вже встигла на той час «відмежу-
ватися від церковно-слов’янської й 
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дістати в одміну від неї назву простої 
мови». Разом з тим вчений застерігає, 
щоб цю «літературну «руську» мову» не 
плутали з «розмовною «руською» таки 
мовою, білоруською і українською»  [40, 
с. 180]. Для нього є беззаперечним фак-
том, що «руській мові» належало цілком 
самостійне місце в навчальній програмі 
братських шкіл. Він вважає позитив-
ним велику увагу до вивчення у брат-
ських школах латинської та польської 
мов, оскільки вони активно вживались 
на сеймах, у трибуналах і судах та інших 
урядових установах. Без знання цих мов 
не можна було навчатися у вищих закор-
донних школах. Добре знання мов від-
кривало учням шлях до вивчення різно-
манітних дисцилін, а в подальшому – до 
вибору виду занять [40, с. 182]. Проте, як 
і Харлампович [44, с. 425], він зазначав, 
що на той час не відомо жодної грамати-
ки руської мови. 

Найважливіші моменти історії Луць-
кого братства висвітлює П. Кралюк. На 
загальному тлі культурно-освітнього 
життя Волині XVI – початку XVII ст. він 
намагається вписати Луцьке братство в 
систему існуючих на той час культур-
них осередків, з’ясовує процес його ви-
никнення, простежує соціальний склад, 
особливості функціонування, висвітлює 
братство як осередок благочестя тощо. 

Зокрема, він вважає, що становлен-
ня братства відбувалося поступово: у 
1617  р. воно виникло де-факто, коро-
лівська грамота 1619  р. визнавала його 
існування де-юре [22, с. 14], а патріарші 
грамоти забезпечили духовну легітимі-
зацію братства  [22, с.  16–17]. Віддаючи 
належне волинській шляхті у заснуванні 
братства, він, очевидно, беручи до уваги 
політичне значення шляхетської вер-
стви в суспільстві, вбачає її найбільшу 

роль у здійсненні представницьких 
функцій [22, с. 16]. Досліднику належить 
багато цікавих, проте неоднозначних, а 
подеколи й контроверсійних думок і ви-
сновків. Наприклад, з’ясовуючи статутні 
норми і порядок функціонування брат-
ської організації, вчений підсумовує, 
що братство в мікромасштабі виробило 
«модель громадянського суспільства», де 
відносно гармонійно поєднувались ін-
тереси різних соціальних верств: «шлях-
ти, духовенства, простолюду» [22, с. 21]. 
Щоправда, автор не пояснює, кого саме 
має на увазі під терміном «простолюду». 
Найімовірніше, ідеться про міщанство, 
проте залучати купецтво і промислово-
ремісничу людність, грамотну і освічену 
вже за родом своєї діяльності, до про-
столюду, на нашу думку, означає при-
меншувати значення цих категорій насе-
лення, яких подеколи залучають до так 
званої «передбуржуазії», і спрощувати 
соціальні стосунки, які були дуже не-
однозначними.  

Попри документальні матеріали, де 
про монастир вперше згадано 1624  р., 
Кралюк стверджує, що про його існу-
вання можна казати вже з 1622 р. Виник-
нення юнацького братства відносить до 
1632 р. [22, с. 21]. Розглядаючи питання 
організації монастирського життя, він 
спостерігає «залежність монастиря від 
світських братчиків», що пов’язує з по-
ширенням серед братств протестант-
ських мотивів  [22, с.  22]. Разом з тим, 
аналізуючи твір «Совітованіє о благо-
честії», яке, на його думку, вийшло з 
кола Луцького братства (його авторство 
він приписує Ісаакію Борисковичу  [22, 
с.  28]) і було виявом братської ідеоло-
гії та своєрідною програмою виходу 
православної церкви з кризи, він про-
стежує в ньому традиційні, характерні 
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для середньовіччя уявлення (зокрема, 
сприйняття духовних осіб як посеред-
ників між Богом і простими людьми), 
що не відповідають протестантській 
етиці [22, с. 24–26]. Тож, на нашу думку, 
останнім твердженням автор перекрес-
лює попереднє. 

Кралюк висловлює припущення, що 
Луцька школа почала функціонувати 
вже у 1619–1620 рр., а 1624, яким дату-
ються «Порядокъ школный» і «Правъ 
школы Греко-латино-славенской Луц-
кой Артикулы», розглядає роком завер-
шення процесу її становлення [22, с. 31]. 
Порівнюючи навчання у Луцькій та 
Львівській школах, він оцінює Львівську 
школу як елементарну, а Луцьку відно-
сить до середнього рівня [22, с. 37]. Зау-
важмо: Я. Ісаєвич вважав, що Львівську 
школу «Випередила … лише Острозь-
ка школа». Абсолютно чітко дослідник 
оцінював Львівську, Луцьку і Київську 
школи навчальними закладами вищого 
типу  [21, с.  554, 561]. Так само Б. Грін-
ченко вищими школами називає Львів-
ську, Острозьку, Луцьку і Київську  [14, 
с.  26]. Аналізуючи шкільні документи, 
Кралюк на підставі передання Луцької 
школи монастирським очільникам про-
стежує в навчальному процесі елементи 
монастирського навчання, що, на його 
думку, відбилося навіть у шкільних пра-
вилах, тож вважає, що характер навчан-
ня в ній був більш клерикальним, ніж у 
Львівській [22, с. 38]. Одночасно він від-
значає і певні «модерністські» моменти 
в її роботі, як-от: викладання світських 
«вільних наук», відкритість зовнішнім, 
зокрема «латинським», впливам  [22, 
с. 35–39]. 

Невеличку монографію з історії 
Луцького братства представив М. Довби-
щенко у передмові до документального 

видання, про яке вже йшлося. Так, по-
стання братства дослідник пояснює 
складною релігійно-політичною ситуа-
цією, яка погіршилась зі смертю остан-
нього православного ієрарха, внаслідок 
чого православна церква опинилась 
перед загрозою припинення існування, 
що змусило православних до згуртуван-
ня. Особливість організації Луцького 
братства, на чолі якого стала волинська 
шляхта, він пояснює аграрним характе-
ром економіки Волині та слабкістю мі-
щанства, на відміну від таких великих 
міст, як Вільно, Львів, Могильов, де були 
організовані міщанські громади [6, с. 9]. 
Дату утворення братства дослідник вва-
жає досі не з’ясованою, оскільки перший 
аркуш братського монастиря начебто 
свідчить про 1617 р., але привілей коро-
ля Зигмунта III від 1619 р. на заснування 
братства милосердя, на його думку, це 
підважує [16, с. 148]. Врешті, виникнен-
ня Луцької братської організації Довби-
щенко ставить в залежність від надання 
братству привілеїв патріаршими грамо-
тами, отже, вважає, що остаточне її ста-
новлення відбулося протягом 1620–1623 
років [6, с. 9]. 

Найбільше піднесення братства він 
відносить на 1617–1648  рр. і пов’язує з 
представництвом авторитетної право-
славної шляхти, яку обраховує на 76 
осіб  [17, с.  188]. На його думку, шляхта 
посідала у братстві привілейоване ста-
новище  [6, с.  9]. Найбільшими жертво-
давцями братства Довбищенко називає 
Олександра Мозеллі, Лаврентія Дривин-
ського, Олександра Єловицького, Яна 
Гуляльницького, Олександра Куликов-
ського та ін.  [6, с.  11]. За тестаментами 
і дарчими записами він визначає мате-
ріальні ресурси братства, обчислюючи 
грошову вартість належної братству 
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нерухомості (кам’яниці, двори, земельні 
ділянки), і на цій підставі розглядає пи-
тання економічної та господарчої діяль-
ності Луцького братства: надання креди-
тів, купівля/продаж нерухомості, оренда 
тощо [6, с. 14–18, 30–32; 16, с. 149–150]. 

Дослідник висвітлює також важли-
ві аспекти антикатолицької, антиуніат-
ської діяльності братства, розкриває по-
зицію братчиків у захисті православної 
церкви, поширенні освіти тощо. Проте, 
на відміну від багатьох дослідників, він 
вважає, що рівень братської школи був 
невисоким, оскільки тривалий час вона 
не мала навіть осібної фундації [6, с. 22]. 
Вперше у вітчизняній історіографії 
Дов бищенко показує участь братства, 
ченців братського монастиря у подіях 
Визвольної війни  [6, с.  25–28], описує 
рішучу позицію братчиків у складних 
умовах другої половини XVII  ст., під 
час так званої «Люблінської конферен-
ції»  [6, с.  32–36]. Він розкриває при-
чини занепаду братства, з’ясовує час 
припинення його існування та долю 
уніатського чернецтва в російських ре-
аліях [6, с. 36–47].  

На підставі вивчення документаль-
ного матеріалу декілька важливих спо-
стережень щодо Луцького братства зро-
бив у своїх працях С. Горін. Виходячи з 
тексту королівського привілею 1619  р., 
він називає Луцьке братство церков-
ним. Свою думку дослідник підкріплює 
документальними матеріалами, за яки-
ми провідну роль в братстві мало духо-
венство, що, на його думку, виявляєть-
ся навіть за формальними ознаками, 
оскільки в документах завжди спершу 
зазначаються духовні особи і лише після 
них іде перелік світських братчиків [12, 
с. 144; 13, с. 193–194]. Він дискутує з по-
передніми дослідниками щодо особи 

першого ігумена братського монастиря. 
Так, якщо Харлампович та інші вважали, 
що першим ігуменом був Герасим Мику-
лич, який начебто 1626 р. склав повнова-
ження через хворобу [44, с. 344], то Горін 
доводить, що першим ігуменом, справ-
ді, була особа на ім’я Герасим, проте не 
Микулич. Посилаючись на віднайдені 
ним документи і тестамент Микулича, 
він з’ясував, що останній помер між 23 
серпня та 29 вересня 1617  р.  [12, с.  14; 
13, с. 195]. На підставі вивчення волин-
ських актових книг дослідник встановив 
імена настоятелів братського монастиря, 
якими в 30-х роках були: Ісакій Абра-
мовський (1630–1634 рр.), Неофіт (1634–
1638  рр.), а з 1634  р.  – Леонтій Шицик 
Залеський, та імена 40 ченців братського 
монастиря, які перебували там протягом 
20–40-х років XVII ст. [12, c. 145–146; 13, 
с.  234–238]. Він торкається також пи-
тань фінансово-економічної діяльності 
братства  [12, с. 149–158; 13, с. 196–198]. 
На підставі документальних даних про 
значні суми пожертв волинян та бажан-
ня бути похованими у братському мо-
настирі висновковує про авторитетність 
Луцького братства серед населення. 

Як бачимо, Луцьке Хрестовоздви-
женське братство вписало яскраву сто-
рінку в загальну історію братського руху 
в Україні XVI–XVIII  ст. Більшість авто-
рів на тлі загальної історичної ситуації 
висвітлює політично-релігійні обстави-
ни, процес утворення Луцького брат-
ства, його принципову відмінність від 
існуючих на той час аналогічних україн-
ських і білоруських організацій. Дослі-
джено суспільно-релігійну, освітню та 
видавничу діяльність братства. 

Не можна оминути увагою зна-
менну подію для православних воли-
нян: 22 вересня 1990  р. відбулося друге 
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відродження Луцького Хрестовоздви-
женського братства – спершу під назвою 
«Волинське крайове братство св. ап. Ан-
дрія Первозваного (Луцьке Хрестовозд-
виженське)», яке трохи пізніше повер-
нуло собі початкову назву. 25 жовтня 
1993  р. братство зареєстровано як ре-
лігійна організація Української Право-
славної Церкви Київського Патріархату. 
27 вересня 2011 р. відкрито музей брат-
ства, який за рішенням Луцької обласної 
ради став відділом Волинського крає-
знавчого музею [8, с. 151–159; 9, с. 465–
469], що сприяло відновленню наукового 
дослідження історії Луцького братства. 

Наразі зазначимо: попри значний 
історіографічний доробок, існує низ-
ка проблемних питань, що вимагають 
глибшого дослідження, уточнення, а 
можливо, й кардинального перегляду з 
позицій сьогоднішнього бачення та су-
часних підходів на підставі нових опу-
блікованих документальних матеріалів. 
Простежується багато розходжень до-
слідників щодо датування братських 
закладів, зокрема школи, монастиря, 
друкарні, більше того, навіть щодо часу 
виникнення самого братства. На до-
даток до викладеного зазначимо, що, 
наприклад, В. Рожко вважає, що лише 
1619 р. на зібранні братчиків у Луцько-
му замку складено офіційний акт, у яко-
му проголошувалось створення брат-
ства  [38, с.  55–56], братський храм на 
честь Чесного і Животворящого Хреста 
було збудовано близько 1630  р., а мо-
настир і шпиталь  – лише у 1645  р.  [39, 
с. 31–35]. 

Глибшого вивчення потребують за-
початковані Довбищенком різні аспекти 
фінансово-економічної, господарської 
діяльності братства, функціонування 
та ролі братського суду, а також участі 

братства й окремих його представників 
у різних подіях політичного життя. 

Думаємо, дуже цікавими можуть ста-
ти просопографічні аспекти досліджен-
ня, присвячені окремим конкретним 
членам братства, їхньому життю і ді-
яльності, причому не лише на ниві брат-
ства. Значний інтерес становить загалом 
будь-яка людина ранньомодерної доби 
та світосприймання нею навколишнього 
середовища, тим більше людина з актив-
ною життєвою позицією, яка знайшла 
відображення в тогочасних докумен-
тальних матеріалах. Робота щодо вста-
новлення осіб конкретних братчиків, 
з’ясування їхньої діяльності, політичної 
та службової кар’єри, сприйняття ними 
тодішніх ціннісних орієнтирів (як-от ро-
дина, батьки, діти, стосунки з близькими 
і рідними, взаємини з сусідами, слугами 
і підданими у щоденному житті тощо), 
прояви людських характерів у повсяк-
денній поведінці може бути не лише 
цікавою, а й дуже корисною. Адже про-
сопографічні та генеалогічні розвідки з 
історії окремих родів луцьких братчиків 
можуть дати відповіді на різні питання, 
зокрема, наскільки конфесійні пріорите-
ти впливали на щоденні практики, пове-
дінкові стереотипи тогочасної людини, її 
родинні пов’язання тощо. Навіть невели-
кі розвідки та біографії окремих братчи-
ків наблизять нас до кращого розуміння 
тогочасної індивідуальної та колективної 
свідомості, а в цілому – історичної психо-
логії. Розуміємо, робота копітка, складна 
і довготривала, проте, лише проробивши 
її, можна створити колективний портрет 
Луцького братства, що дасть можливість 
побачити, з одного боку, братство як за-
гальну релігійну спільність однодумців, з 
другого – людину як окрему особистість 
у братському колі. 
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Ворончук І. Луцьке Хрестовоздвиженське братство...

I. Voronchuk
Lutsk Brotherhood of the Holy Cross Exaltation:  

Historiographical Aspect and Current Problematics
Abstract

The year of 2017 marks the 400th anniversary of the foundation of Lutsk Brotherhood of the 
Holy Cross Exaltation (Lutske Khrestovozdvyzhenske Bratstvo). This anniversary presents a timely 
opportunity to ponder whether the history of the most influential brotherhood in Volhynia in the 
16th–17th centuries has been studied extensively. The history of the brotherhood has been studied 
by M. Petrov, I. Malyshevskyi, O. Levytskyi, K. Kharlampovych, F. Titov, I. Chystovych, O. Papkov, 
O. Savin, Chetyrkin, P. Kraliuk, M. Dovbyshchenko, and others. The study of the history of Lutsk 
Brotherhood began with the publication of its documentary materials carried out for the first time by 
the outstanding Ukrainian historian M. Maksymovych and later by Kyiv Temporary Commission for 
the Analysis of Historical Documents in the 1st volume of “The Documents of the Kiev Commission” 
(Kyiv, 1845) [“Pamiatniki Kievskoi komissii”]. In 2012, M. Dovbyshchenko published a collection of 
documents “The History of Lutsk Brotherhood and Its Monastery. 1617–1833” [“Istoriia Lutskoho 
bratstva ta bratskoho monastyria. 1617–1833”], which incorporated new documentary material on 
the brotherhood’s history. Owing to research of the aforementioned historians, the general course of the 
brotherhood’s history is now known. However, at the same time there are a number of issues calling for 
more in-depth study, precision and, possibly, for revision based on modern approaches. The opinions of 
researchers vary regarding the time of establishment of the brotherhood’s institutions – the school, the 
printing house, and the hospital – and even regarding the formation of the brotherhood itself. Economic 
activity of the brotherhood, the role and the functioning of its court, as well as participation of the 
brotherhood and its members in political events necessitate deeper analysis.

Prosopographic aspects may well become important points of further research. Identification of 
individual members of the brotherhood, research into their activities, everyday comportment, political 
and professional careers, as well as into how they perceived values of their age may not only be interesting 
but also beneficial. Even small-scale research and biographical studies of individual members of the 
brotherhood will provide us with better understanding of individual and collective consciousness of 
those times and of historical psychology in general. It is well understood that such work is arduous, 
complex, and requires much time. However, only by undertaking this we will be able to create a 
collective portrait of the Lutsk Brotherhood, which, in turn, will allow us to consider the brotherhood 
as a religious community of like-minded fellows and, on the other hand, to see its members as separate 
individuals in the brotherhood circle.
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ДІЯЛЬНІСТЬ КООПЕРАТИВНОГО БАНКУ «ЗЕМЛЯ» (1907–1939 РР.): 
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Іван ЯНЮК
здобувач кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, методист Тернопільського  
обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти

Анотація. У статті систематизовано та проаналізовано джерельну базу, в якій висвіт-
люються особливості діяльності кооперативного банку «Земля» у контексті трансформації 
соціально-економічної структури східногалицького села упродовж початку ХХ ст. – 1939 р., зо-
крема, справи фондів Центрального державного архіву України у м. Львові та державних архівів 
Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей, україномовну періодику, мемуари 
діячів українського кооперативного руху, матеріали польськомовного видання «Monitor Polski».

Ключові слова: кооперативний банк «Земля», парцеляція, історичне джерело, архівні ма-
теріали, періодика, мемуари, документи.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООПЕРАТИВНОГО БАНКА «ЗЕМЛЯ» (1907–1939 ГГ.): 
ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Иван ЯНЮК
соискатель кафедры древней и средневековой истории Тернопольского национального  
педагогического университета имени Владимира Гнатюка, методист Тернопольского  
областного коммунального института последипломного педагогического образования

Аннотация. В статье систематизированы и проанализированы источники, в которых 
освещаются особенности деятельности кооперативного банка «Земля» в контексте транс-
формации социально-экономической структуры восточногалицкого села в течение начала 
ХХ в. – 1939 г., в частности, дела фондов Центрального государственного архива Украины в 
г. Львове и государственных архивов Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской облас-
тей, украиноязычная периодика, мемуары деятелей украинского кооперативного движения, 
материалы польскоязычного издания «Monitor Polski». 

Ключевые слова: кооперативный банк «Земля», парцелляция, исторический источник, 
архивные материалы, периодика, мемуары, документы.

THE ACTIVITY OF COOPERATIVE BANK “ZEMLIA” DURING 1907–1939:  
THE SOURCE BASE OF THE PROBLEM

Ivan YANIUK
applicant of the Ancient and Medieval History Chair of Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical Uni-
versity methodologist of Ternopil Regional Municipal Institute of the Postgraduate Pedagogical Education

Annotation. The article systematizes and analyzes the source base covering the activity of coopera-
tive bank “Zemlia” in the context of transformation of social-economic structure of the East-Galician 
village from the early 20th century till 1939. In particular, it investigates the files of funds of Central State 
Archives of Ukraine in Lviv; State Archives of Lviv, Ivano-Frankivsk and Ternopil Regions; Ukrainian-
language periodicals of the mentioned period; memoirs of the Ukrainian cooperative movement partici-
pants; Polish-language edition “Monitor Polski”.

Key words: cooperative bank “Zemlia”, parceling, historical source, archival materials, periodicals, 
memoirs, documents.
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Янюк І. Діяльність кооперативного банку «Земля»...

Актуальність аналізу джерельної 
бази дослідження діяльності коопера-
тивного банку «Земля» у Східній Гали-
чині упродовж початку ХХ ст. – 1939 р. 
полягає у введенні у науковий обіг нових 
історичних джерел, які висвітлюють ді-
яльність цього товариства, функціону-
вання якого раніше не досліджувалося.

Наукова новизна дослідження поля-
гає у залученні не досліджуваної раніше 
джерельної бази, поділі її на умовні гру-
пи, систематизації наявної джерельної 
бази.

Об’єктом дослідження є архівні 
джерела, які розкривають місце коопе-
ративного банку «Земля» у соціально-
економічній системі Східної Галичини 
означеного періоду.

Предметом дослідження є аналіз ді-
яльності кооперативного банку «Земля» 
через призму вивчення джерельної бази 
дослідження. 

Мета статті  – проаналізувати дже-
рельну базу дослідження діяльності ко-
оперативного банку «Земля» упродовж 
1907–1939 рр.

Для досягнення поставленої мети 
необхідно виконати такі завдання: здій-
снити науковий пошук джерельної бази, 
яка достатньо повно висвітлює діяль-
ність кооперативного банку «Земля» у 
Східній Галичині, проаналізувати наявні 
історичні джерела, систематизувати їх, 
поділивши на логічні групи.

Джерельна база окресленої пробле-
ми в українській історіографії практич-
но не використовувалася, це питання 
залишається майже не висвітленим в іс-
торичній науці. 

Дослідження діяльності коопера-
тивного банку «Земля» у Львові перед-
бачає висвітлення особливостей функ-
ціонування самої установи та розкриття 

різних аспектів соціально-економічного 
розвитку середовища існування товари-
ства, тобто аграрного середовища Схід-
ної Галичини упродовж 1907–1939 рр.

Джерела, які розкривають ці два ас-
пекти дослідження, доцільно поділити на 
умовні групи за їх типом. Унаслідок того, 
що жодного спеціального дослідження 
функціонування кооперативного банку 
«Земля» ніким не здійснювалося, прак-
тично уся інформація, що стосується 
його структури та діяльності, може бути 
проаналізована лише на основі його 
внутрішньої документації. Джерела, які 
висвітлюють цей аспект дослідження,  – 
це матеріали фонду 845 «Кооперативний 
банк «Земля» Центрального державного 
історичного архіву України у м.  Льво-
ві (далі  – ЦДІАЛ України)  [1–14]. Біль-
шість неопублікованих матеріалів збері-
гаються у цьому ж фонді.

Джерела, які автор використав у до-
слідженні діяльності кооперативного 
банку «Земля», доцільно поділити на такі 
умовні групи: архівні джерела  [1–39], 
українська мемуаристика  [40–41], мате-
ріали україномовної преси досліджува-
ного періоду [42–112], інформація іншо-
мовної періодичної преси [113–153]. 

Усього в фонді «Кооперативний банк 
«Земля» ЦДІАЛ України міститься 186 
справ, які висвітлюють найрізноманіт-
нішу інформацію, що розкриває багато-
манітну різновекторну діяльність цього 
кооперативу. За інформаційним вмістом 
цих справ вважаємо за доцільне умовно 
поділити їх на кілька підгруп. Одна із та-
ких підгруп формує справи, що відобра-
жають організаційно-правовий аспект 
діяльності товариства. Сюди входять 
статути [1], справи про реєстрацію това-
риства, листування з органами держав-
ної влади щодо координації діяльності 



116 №3 (64) 2017 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

товариства, протоколи загальних збо-
рів, положення про діяльність окремих 
відділів товариства, запрошення членів 
товариства на загальні збори, страхові 
поліси, звіти ради директорів та оголо-
шення в газетах і журналах про скликан-
ня загальних зборів товариства [2].

Статути декілька разів змінювалися, 
проте суттєво – лише раз, коли у 1924 р. 
через аграрну політику ІІ Речі Поспо-
литої товариство було змушене зміни-
ти свій рід занять і перейменуватися на 
«Кооперативний банк «Земля» [1]. 

Положення про діяльність окремих 
відділів доповнюють бачення структу-
ри товариства «Земля». Зі звітності ради 
директорів можемо дізнатися про стан 
справ товариства в цілому та окремі ас-
пекти його діяльності зокрема [2].

Наступною підгрупою є архівні спра-
ви, що висвітлюють контакти товариства 
з органами державної влади та іншими 
інституціями. Це листування та статути 
інших товариств, співзасновником яких 
було або саме товариство «Земля», або 
його керівники. Зокрема, це статути то-
вариства «Зілля», «Земельного іпотечно-
го банку» (далі – ЗІБ), листування з то-
вариством «Просвіта» тощо [1; 3]. 

Окремо виділяємо справи, які відо-
бражають діяльність товариства в куль-
турно-освітній сфері,  – це захист укра-
їнської мови і листи різних громадських 
та мистецьких діячів із проханнями про 
допомогу [4].

Важливим напрямком діяльності то-
вариства було питання якісного набору 
кадрів та їх соціального забезпечення. 
Це теж виділяємо в окрему підгрупу. До 
неї входять листи інститутів пенсійного 
забезпечення громадян, кооперативних 
об’єднань щодо соціального захисту 
працівників кооперативів у воєнний час 

та листування із кандидатами, бажаючи-
ми зайняти вільні вакансії у товаристві. 
З аналізу документів дізнаємося про 
умови праці у товаристві «Земля», осо-
бливості соціального захисту працівни-
ків підприємств в Австро-Угорщині та 
міжвоєнній Польщі, а також про стано-
вище в соціальній сфері у період украї-
но-польської війни [5]. 

Позаяк основним видом діяльнос-
ті товариства «Земля» була власне пар-
целяція маєтків, тобто поділ великих 
земельних ділянок на менші з метою їх 
подальшого продажу, то найбільша під-
група, звичайно, стосується парцеля-
ції. Відповідно до матеріалів фонду 845 
 ЦДІАЛ України, парцеляційне товари-
ство «Земля» у різні роки своєї діяль-
ності проводило парцеляцію маєтків у 
селах Белелуя  [6], Горбалі  [7], Гримай-
лівка [8], Іване Золоте [9], Хмелівка [10], 
Черничі  [11], Загір’я, Василівка, Волхів, 
Жирівка, Фітнів, Монастирок, Ізбиська 
та інших [12]. Слід зазначити, що парце-
ляція маєтків у вказаних шести перших 
селах висвітлюється у кількох справах на 
кожне село. Це і справи щодо листуван-
ня між різними юридичними особами, і 
зразки контрактів купівлі-продажу, і ка-
дастрові карти сіл.

Проаналізувавши ці дані, дізнаємося 
про те, як укладалися договори купівлі-
продажу упродовж означеного періоду, 
за якими цінами реалізувалася земля у 
тій чи іншій місцевості, про особливос-
ті поділу земельних ділянок у населе-
них пунктах, стиль написання ділових 
листів, а також отримуємо можливість 
сформувати списки економічно актив-
них жителів цих сіл [10 – 11; 13].

Динаміка змін, що відбувалися у 
товаристві, та умови, в яких воно пра-
цювало, відображаються у фінансовій 
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звітності. За цим принципом виділяємо 
ще одну тематичну підгрупу – фінансову 
діяльність товариства [14].

Проаналізувавши фінансові доку-
менти, можемо дослідити усю складність 
економічних та господарських процесів, 
які відбувалися із товариством у зазна-
чений період, якість та ефективність ро-
боти його керівних структур та динамі-
ку його розвитку. Саме на основі аналізу 
фінансової звітності можемо оцінити 
успішність діяльності парцеляційного 
товариства «Земля» у Львові упродовж 
означеного часового періоду.

Особливу увагу слід приділити зві-
там ревізійних комісій, які достатньо 
глибоко і детально відображали робо-
ту товариства. Також ревізійні служби 
аналізували діяльність окремих орга-
нів товариства, робили висновки щодо 
причинно-наслідкового зв’язку деяких 
процесів та оцінювали якість діяльності 
парцеляційного товариства «Земля».

Задля більш повного висвітлення ді-
яльності кооперативного банку «Земля» 
потрібно розкрити умови, у яких він 
проводив свою діяльність, тобто соці-
ально-економічне середовище, у якому 
функціонував кооператив. Таким сере-
довищем було східногалицьке село пе-
ріоду діяльності спершу парцеляційного 
товариства «Земля», а з 1924 р. – коопе-
ративного банку «Земля». Інформація 
про соціально-економічний розвиток 
аграрного середовища Східної Галичи-
ни висвітлюється у справах інших фон-
дів ЦДІАЛ України  [15–22], державних 
архівів Львівської  [23–27], Тернопіль-
ської [28–33] та Івано-Франківської [34–
39] областей.

У фонді 302 «Крайове господар-
ське товариство «Сільський господар» 
 ЦДІАЛ України зберігається інформація 

про середню заробітну плату у 30-х ро-
ках ХХ  ст. в аграрному середовищі, де-
які аспекти роботи податкової системи, 
страхової системи  [15], особливості ді-
яльності сільськогосподарських коо-
перативів у цей період та деякі аспекти 
роботи Т. Войнаровського  [16]. Окремо 
слід виділити зразок звіту товариства 
«Сільський господар» як пам’ятку форм 
ведення звітності цього періоду  [17]. 
Його можна порівнювати із аналогічни-
ми документами кооперативного банку 
«Земля».

У фонді 309 «Наукове товариство 
ім. Шевченка, м. Львів» ЦДІАЛ України 
знаходиться, зокрема, інформація про 
співпрацю НТШ із кооперативним бан-
ком «Земля». Відповідно висвітлюється 
цей напрямок роботи товариства, роз-
криваються деякі аспекти парцеляції 
маєтків на початку міжвоєнного періоду, 
зокрема вказуються ціни на землю [18]. 
Крім того, у цьому фонді зберігаються 
записи поглядів Т. Войнаровського щодо 
історії відносин між українцями і поля-
ками та українцями і росіянами, а також 
про роль парцеляції у відносинах україн-
ців і поляків, описи деяких його фінансо-
вих операцій [19]. Цікавими є відомості 
про значення фігури Т. Войнаровського 
у суспільно-культурному житті україн-
ців, яке виражається у різних способах 
увіковічення пам’яті про нього [20].

У фонді 320 «Ревізійний союз укра-
їнських кооперативів» ЦДІАЛ України, 
зокрема, міститься інформація про реє-
страційні дії парцеляційного товариства 
«Земля», а також дані про його перший 
керівний склад [21].

Фонд 428 «Ревізійний союз руських 
кооперативів» ЦДІАЛ містить інфор-
мацію, яка відображає умови, у яких 
діяли, та проблеми, з якими стикалися 
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українські кооперативи у 30-ті роки 
ХХ ст. [22].

У фонді 1 Державного архіву Львів-
ської області містяться дані, за допомо-
гою яких можемо порівнювати звітність, 
яка проводилася у нафтовому промислі 
в Бориславі, зі звітністю кооперативного 
банку «Земля»  [23]. У 1919  р. міністер-
ство фінансів звернулося з проханням до 
відділу громадської безпеки Львівсько-
го воєводського управління зібрати де-
тальну інформацію про філії іноземних 
фінансових установ у Львівському воє-
водстві, особливо це стосувалося тих, що 
знаходилися на обліку у дипломатичних 
установах Австрії. У відповідь було по-
дано звіт про наявні на той час у Львові 
іноземні фінансові установи [24]. Відпо-
відно, можна зробити висновки про при-
сутність іноземного капіталу у Східній 
Галичині на момент визвольних змагань 
українського народу 1917–1921 рр.

За матеріалами цього фонду дізна-
ємося про інвентаризацію рахунків 
громадян, в основному адвокатів, які 
тримали гроші в банках. Проводився де-
тальний облік із вказаними точними су-
мами їхніх рахунків, що дає можливість 
робити висновки про стан фінансової 
системи Східної Галичини на час завер-
шення Першої світової війни [25]. 

У фонді 7 цього ж архіву містяться 
дані, які допоможуть висвітлити ситу-
ацію, що склалася на ринку кредитних 
послуг у середині 30-х років ХХ  ст., а 
також визначити динаміку цін на зем-
лю у Львівському воєводстві упродовж 
1930–1936  рр.  [26]. Важливою є інфор-
мація щодо перипетій з’їзду Ревізійного 
союзу українських кооперативів, який 
відбувся 15 квітня 1934  р. у м.  Вербі-
жі Львівського воєводства. На ньому 
було розглянуто важливі питання щодо 

функціонування українських коопера-
тивів у 30-ті роки ХХ ст. [27].

У фонді 3 Державного архіву Терно-
пільської області зберігаються відомості 
щодо регулювання економіки, зокрема 
сільського господарства. Наприклад, 
про ліцензування станцій спарюван-
ня великої рогатої худоби у 20-х роках 
ХХ ст. [28].

 Фонд 32 цього ж архіву містить дані 
про підприємства та їх керівний склад, 
які діяли на території м. Тернополя орі-
єнтовно у 1930–1931  рр., але відомості 
про кооперативний банк «Земля» від-
сутні, тож можна зробити висновок, що 
товариство не відкривало і не реєструва-
ло своїх філій [29].

У фонді 34 містяться відомості про 
інструкції міністерства земельних ре-
форм щодо упорядкування земельних 
ділянок, які підлягали парцеляції [30], а 
також щодо питань дебіторської забор-
гованості розпарцельованих земельних 
ділянок, особливості виконання аграр-
ної реформи від 28 грудня 1925  р. та 
розпорядження президента республіки 
щодо обміну валют на злотий [31].

З фонду 231 довідуємося про ціни 
на земельні ділянки у Тернопільському 
воєводстві у червні 1922 р. [32]. Також є 
детальна таблиця щодо цін на земельні 
ділянки у різних повітах у 1934 р. [33].

У матеріалах фондів Державного ар-
хіву Івано-Франківської обл. міститься 
інформація про вартість землі, зокрема, 
ділянок з будівлями у 1926  р.  [34], цін 
на землю у 1928–1929 рр. [35–36], 1932–
1933 рр. [37–38] у різних повітах Стани-
славівського воєводства. Також у фонді 
43 є інформація про виділення фінансу-
вання на різні регіони ІІ Речі Посполитої 
та частку земель Східної Галичини у цих 
витратах [39].
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Матеріали вказаних фондів є цінним 
джерелом інформації щодо державної 
політики (в основному ІІ Речі Поспо-
литої) щодо східногалицького села та 
деяких аспектів діяльності провідних 
українських товариств. Ці джерела є 
документами органів державної вла-
ди та деяких українських товариств, їх 
аналіз надає дослідникам необхідний 
об’єктивний статистичний матеріал 
щодо деяких аспектів соціально-еконо-
мічного розвитку східногалицького села 
розглядуваного періоду. Проте отрима-
на інформація не може бути повною без 
аналізу матеріалів, які публікувалися у 
тодішній українській періодиці.

Окрім матеріалів, розміщених в укра-
їнських архівах, цінним джерелом діяль-
ності кооперативного банку «Земля» та 
особливостей соціально-економічного 
розвитку Східної Галичини в означений 
період є мемуарний доробок діячів укра-
їнського кооперативного руху  [40–41], 
зокрема Т. Войнаровського [40, с. 11–78] 
та І. Мартюка [41].

У розділі «Історичні постаті Га-
личини ХІХ–ХХ  ст.» «Записок НТШ» 
1961  р. опубліковано спогади одного 
із засновників парцеляційного това-
риства «Земля»  – Т. Войнаровського, 
у яких йдеться про основні аспекти 
його життя. Зокрема, висвітлено ба-
чення ним економічної політики укра-
їнців, а також місце у ній парцеляцій-
них процесів, описано його успіхи у 
парцеляції. Т.  Войнаровський розкрив 
особливості своєї діяльності над ство-
ренням українських парцеляційних 
установ та процеси, які відбувалися 
у сере довищі тодішньої української 
політичної еліти, й тонкощі австрій-
ської національної політики. Окре-
мо автор виділив свою спів працю із 

митрополитом А. Шептицьким та його 
економічну діяльність [40, с. 11–78].

І. Мартюк у брошурі «Центросоюз: 
союз кооперативних союзів у Львові в 
роках 1924–1944. Спогади співучасника 
праці й змагань українського коопера-
тивного руху» висвітлив деякі аспекти 
соціально-економічного стану у Польщі 
міжвоєнного періоду крізь призму ді-
яльності «Центросоюзу» [41].

Третьою групою є тогочасна періоди-
ка (як місцева, так і емігрантська)  [42–
111]. Так, на сторінках газети «Діло» за 
березень 1917 р. знаходимо оголошення 
про проведення загальних зборів парце-
ляційного товариства «Земля»  [42–44]. 
Пізніше на сторінках цього видання пу-
блікувалися згадки про приміщення, у 
якому скликали загальні збори інші то-
вариства  [45], згадка про товариство у 
некролозі Я.  Олесницькому  [46]. Окрім 
товариства «Земля», на сторінках видан-
ня часто можна було побачити різнома-
нітну інформацію про широкий спектр 
діяльності ЗІБ  [47–75]. У випусках за 
1929  р. знаходимо інформацію про по-
рівняння західноукраїнської кредитної 
системи з американською  [76, с.  1] та 
про переговори українських кредитних 
установ з американськими [77, с. 7]. Та-
кож деякі автори публікували у цьому 
часопису свої роздуми щодо перспек-
тив сільськогосподарської галузі  [78, 
с. 2]. Важливою для аналізу стану справ 
у тогочасному селі цього періоду була 
інформація про парцеляційні плани на 
1930 р. [79, с. 4], національний склад на-
селення Східної Галичини [80, с. 1–2] та 
загальна характеристика економічного 
становища сільського господарства цих 
земель [81, с. 3–4]. 

Важливу інформацію щодо со-
ціально-економічного становища 
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західноукраїнських земель у міжвоєн-
ний період та на початку більшовиць-
кої окупації можна знайти на сторінках 
української та діаспорної періодики у та-
ких виданнях, як «Воля» [82, с. 187–191], 
«Селянська справа» [83, с. 12], «Голос со-
ціаліста» [84, с. 30–33], «Нове життя» [85, 
с.  4], «Західні вісти»  [86, с.  4], «Трудова 
Україна»  [87, с.  24–31], «Українські ві-
сти» [88, с. 2; 89, с. 2], «Український бес-
кид» [90–94], «Наступ» [95–96].

Іншою підгрупою, у якій висвітлю-
валися деякі аспекти соціально-еконо-
мічного розвитку Східної Галичини у 
міжвоєнний період, є видання «Госпо-
дарсько-кооперативний часопис». Його 
публікації були своєрідними інструк-
ціями для активних українських селян, 
які бажали відновити своє господарство 
після воєнних лихоліть. На сторінках 
видання публікувалися інструкції щодо 
вирішення актуальних проблем після-
воєнного сільського господарства  [97, 
с. 29]. Розміщена у часопису інформація 
могла стати у пригоді селянам під час 
стихійних лих  [98, с.  29; 99, с.  23]. Без-
умовно, корисними для аграріїв були 
статті, присвячені технічним новинкам 
цієї галузі. Автори часопису були впев-
нені, що саме технічний прогрес  – це 
запорука успіху українського сільсько-
го господарства, тому вони подавали 
інструкції щодо найбільш ефективного 
використання сільськогосподарської 
техніки [100, с. 3]. Редакція видання була 
зацікавлена у заохоченні та розвитку та-
ких позитивних якостей українського 
селянства, як схильність до взаємодопо-
моги, адже допомога один одному була 
основною метою та суттю процесів коо-
перації [101, с. 6]. 

Не дивно, що видатний україн-
ський науковець, публіцист та діяч 

кооперативного руху К.  Коберський у 
своїх статтях на сторінках видання «Ко-
оперативна республіка» саме селянам 
відводив ключову роль у процесах націо-
нального відродження  [102, с.  9]. Сіль-
ське господарство мало стати економіч-
ною основою відродження української 
державності, а для цього йому потрібно 
було допомогти розібратися в економіч-
ній політиці ІІ Речі Посполитої, зокрема 
щодо земельного питання. Із цим блис-
куче справлявся К.  Коберський, публі-
куючи свої експертні коментарі у цьому 
часопису [103, с. 41].

Іншим важливим порадником для 
східногалицьких селян було видання 
товариства «Сільський господар». На 
його сторінках публікувалися  В. Дома-
ницький [104, с. 2], Т. Білоус [105, с. 445], 
Т. Білько  [106, с.  107], А.  Адамчук  [107, 
с. 229], які у своїх статтях торкалися мак-
симально широкого спектра проблем 
різних аспектів життєдіяльності україн-
ських селян, при цьому надавали достат-
ньо повну інформацію щодо ефективно-
го ведення сільського господарства.

Різноманітні проблеми життєді-
яльності українських кооперативів у 
30-х роках ХХ ст. порушувалися на сто-
рінках видання «Кооперативне моло-
чарство». Такими були: випадки втрати 
довіри селян до кооперативів [108, с. 3], 
пов’язані із втратою поголів’я домаш-
ніх тварин, страхові випадки [109, с. 3], 
проблеми гармонійного розвитку ко-
оперативів  [110, с.  322]. На сторінках 
періодичного видання «Хліборобська 
молодь» описано окремі випадки паци-
фікації [111, с. 127].

Україномовна преса упродовж по-
чатку ХХ  ст.  – 1939  р. досить повно та 
різноманітно висвітлювала соціально-
економічні процеси, які відбувалися у 
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східногалицькому селі в означений пері-
од. Періодичні видання були незамінним 
порадником для українського селянина, 
зі сторінок діаспорних газет українські 
емігранти дізнавалися про стан справ 
на своїй батьківщині, а для сучасних на-
уковців ці часописи стали важливим та 
достатньо об’єктивним історичним дже-
релом. 

Четверта важлива група історичних 
джерел  – польська періодика. На сто-
рінках польського щоденника «monitor 
Polski» розміщена інформація щодо со-
ціально-економічного розвитку Поль-
щі, до якої у міжвоєнний період входила 
територія Східної Галичини  [112–152]. 
Із випусків газети за 1919 р. дізнаємося 
про страйки, які відбувалися у Польщі 
на початку 1919  р.  [112, с.  2–3], регуля-
цію земельних взаємовідносин між се-
лянами та землевласниками  [113, с.  1], 
впорядкування правил найму сільських 
робітників  [114, с.  1], соціальний за-
хист дітей, позбавлених батьківської 
опіки [115, с. 1–2], а також різноманітні 
аспекти діяльності польських підпри-
ємств [116–119].

Слід окремо виділити парцеляцій-
ний план польського уряду на 1929  р., 
який розміщений на сторінках газети у 
1928 р. [120, с. 1–2]. Ці відомості є важ-
ливим джерелом щодо особливостей 
польської аграрної політики, зокрема 
і на західноукраїнських землях. Окрім 
цього, на сторінках видання публіку-
валася інформація щодо особливостей 
містобудування  [121, с.  1], розвитку 
птахівництва [122, с. 2–3], особливостей 
зміни статутів та статутних фондів де-
яких товариств [123, с. 3], забезпечення 
облігаціями клієнтів фінансових уста-
нов, список та умови отримання яких 
вказувалися  [124, с.  4], повідомлялося 

про різноманітні аукціони, які проводи-
ли товариства [125, с. 6], розпродаж май-
на [126, с. 6], державні тендери [127, с. 7], 
конкурси на заміщення вакантних посад 
у товариствах  [128, с.  7], регулювання 
щодо іпотеки [129, с. 7].

Зі сторінок видання можна довіда-
тися про різноманітні напрямки функ-
ціонування окремих господарських 
товариств [130–133]. Із інформації, роз-
міщеної на сторінках видання за 1929 р., 
дізнаємось про деякі особливості митної 
політики та державну політику щодо 
безробітних  [134, с.  1], аграрну сферу 
Польщі у міжвоєнний період [135, с. 2], 
бачення тодішніми економічними екс-
пертами перспективи розвитку сільсько-
го господарства ІІ Речі Посполитої, деякі 
аспекти ринку цінних паперів означе-
ного періоду [136, с. 3], інформацію про 
сільськогосподарську іпотеку [137, с. 6], 
соціально-економічний розвиток ІІ Речі 
Посполитої  [138, с.  5]. Із різноманітних 
оголошень та оповісток, які публіку-
валися у виданні, можна дізнатися про 
діяльність польських господарських то-
вариств  [139–151]. Також друкувалася 
інформація про ціни на різні товари в 
означений період [152, с. 3].

Таким чином, джерельна база дослі-
дження являє собою систему різнома-
нітних видів джерел, які максимально 
різносторонньо, а отже, і об’єктивно ви-
світлюють різні аспекти соціально-еко-
номічного розвитку східногалицького 
села упродовж початку ХХ  ст.  – 1939  р. 
та кооперативного банку «Земля» як 
невід’ємного елементу цих процесів.
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I. Yaniuk
The Activity of Cooperative Bank “Zemlia” during 1907–1939: The Source Base of the Problem

Abstract
The article analyzes the sources that cover different aspects of social-economic development of 

Eastern Galicia from the early 20th century till 1939. According to different features, all sources are 
divided into several subgroups, the main criterion for division being their type. Archival materials, 
periodicals, and memoirs are also separately grouped. Archival materials and periodicals are divided 
into two subgroups. The sources from the Ukrainian archives are classified into materials on the activity 
of cooperative bank “Zemlia” and those throwing light on social-economic situation in eastern Galicia 
through the prism of the activity of other societies and public authorities.

Periodicals are divided into Ukrainian and Polish. Besides, the Ukrainian press is categorized into 
the materials from eastern Galicia and diaspora.

The archival sources revealing the activity of bank “Zemlia” consist of cooperative documents, kept 
in the special fund, and documents of other societies (for example, the Revision Union of Russian 
Cooperatives), which cover some aspects of the society’s activity. 
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The social-economic development of eastern Galicia was also covered in the regional Ukrainian 
media (such as “Dilo”, “Economic-Cooperative Journal”, and others). The newspaper “Dilo”, which 
was the main print medium of eastern Galicia during that period, is separately analyzed. Also, we pay 
special attention to such diaspora editions as “Ukrainian News” and “Western News”, as well as Polish 
“Monitor Polski”.

The memoirs of Ukrainian cooperative movement include different writings of outstanding 
personalities of the analyzed period.

So, this article analyzes and systematizes a considerable volume of source base, which reveals 
operational peculiarities of cooperative bank “Zemlia” during the period of its existence (1907–1939). 
Also, it investigates the environment of its functioning, that is social-economic processes of eastern 
Galicia of that time.

Актуальність аналізу джерельної бази дослідження ді-
яльності кооперативного банку «Земля» у Східній Галичині 
упродовж початку ХХ ст. — 1939 р. полягає у введенні у 
науковий обіг нових історичних джерел, які висвітлюють ді-
яльність цього товариства, функціонування якого раніше не 
досліджувалося.

Наукова новизна дослідження полягає у залученні не 
досліджуваної раніше джерельної бази, поділі її на умовні 
групи, систематизації наявної джерельної бази.

Джерельна база окресленої проблеми в українській іс-
торіографії практично не використовувалася, це питання 
залишається майже не висвітленим в історичній науці. 

Дослідження діяльності кооперативного банку «Зем-
ля» у Львові передбачає висвітлення особливостей функ-
ціонування самої установи та розкриття різних аспектів 
соціально-економічного розвитку середовища існування 
товариства, тобто аграрного середовища Східної Галичини 
упродовж 1907—1939 рр.

Джерела, які розкривають ці два аспекти дослідження, 
доцільно поділити на умовні групи за їх типом. Унаслідок 
того, що жодного спеціального дослідження функціонуван-
ня кооперативного банку «Земля» ніким не здійснювалося, 
практично уся інформація, що стосується його структури та 
діяльності, може бути проаналізована лише на основі його 
внутрішньої документації.
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Анотація. Стаття присвячена 100-річчю з дня народження видатного українського полі-
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1 липня 2017  р. минуло 100 років з 
дня народження видатного українського 
політичного і військового діяча, літера-
турознавця, журналіста, голови ОУН(м) 
(1964–1977), головного редактора газети 
«Українське слово» (1948–1977), борця 
за незалежність України Олега Штуля 
(псевдоніми: О.  Жданович і О.  Шуляк), 
який все своє свідоме життя присвятив 
одній великій меті – звільненню України 
від усіх іноземних поневолювачів та від-
новленню і розбудові незалежної україн-
ської держави.

В часи панування комуністичного 
режиму в СРСР і в його складовій час-
тині УРСР об’єктивної і неупередженої 
інформації, зокрема щодо О.  Штуля та 
інших визначних діячів українського на-
ціонально-визвольного руху, майже не 
було, а якщо його ім’я десь і згадувалося 
в масиві пропагандистської прокомуніс-
тичної літератури, присвяченої «бороть-
бі з українським буржуазним націона-
лізмом», то виключно у світлі «зрадника 
українського народу», «запеклого націо-
наліста» та «оббріхувача світлого соціа-
лістичного сьогодення».

Тільки після здобуття Україною не-
залежності і краху Радянського Союзу в 
1991 р. та відновлення діяльності органі-
зованих структур українського націона-
лістичного руху, зокрема ОУН(м), поряд 
із визначними постатями українського 
визвольного руху ХХ ст. – С. Петлюрою, 
Є. Коновальцем, А. Мельником, С. Бан-
дерою, Р.  Шухевичем та багатьма інши-
ми – з’явилась можливість досліджувати 
життя та діяльність О. Штуля. 

У 1985  р. у видавництві «Новий 
шлях» (Торонто–Нью-Йорк) вийшов 
збірник статей, спогадів і документів 
«На зов Києва. Український націона-
лізм в ІІ-ій світовій війні», у 1993 р. він 

перевиданий у Києві  [7]. Тут вміщено 
декілька статей О.  Штуля під псевдоні-
мом О.  Жданович. Стаття «Криваві ді-
яманти» є передмовою до книги М. Не-
белюка «Під чужими прапорами», в якій 
О.  Штуль аналізує викладений автором 
матеріал про участь бездержавних укра-
їнців в арміях різних ворогуючих держав 
у роки Другої світової війни [7, с. 15–18]. 
В статті «На зов Києва» йдеться про 
життя, жертовну діяльність для україн-
ської визвольної справи і трагічну заги-
бель у Києві від рук гестапівців у лютому 
1942  р. визначної української поетеси 
і громадсько-політичної діячки Олени 
Теліги та її чоловіка Михайла [7, с. 199–
217]. Стаття «На партизанському фрон-
ті» присвячена значенню партизанської 
війни для визволення поневоленого на-
роду та аналізу діяльності українських 
самостійницьких військових формувань 
у 1941–1945 рр. [7, с. 330–345].

У 1986  р. світ побачив надзвичайно 
цікавий і змістовний збірник «Париж 
Олегові Штулеві», який, на жаль, ще 
не перевиданий в Україні. Тут вміщено 
статті про життя і діяльність О. Штуля, 
спогади сучасників про спільну бороть-
бу за українську справу, розкрито його 
позитивні людські якості. Також у збір-
нику вміщено понад 20 статей О. Штуля, 
присвячених різноманітним аспектам 
національно-визвольної боротьби [10].

У 1993  р. в незалежній Україні 
з’явилася публікація Ю. Коваліва у збір-
нику  [9], присвяченому діячам україн-
ського націоналістичного руху. У статті 
про О.  Штуля  [9, с.  82–88] автор наго-
лошує, що в період його перебування 
на посаді голови ОУН(м) організація 
«вивільнялася з-під залишків закомп-
лексованості герметизму, але й не пере-
творювалася на аморфне створіння… 
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О.  Штуль, постійно відчуваючи на собі 
відповідальність за долю України, об-
ґрунтовував стратегію «творчого на-
ціоналізму», яку можна сформулювати 
його ж словами: «Стати твердою ногою 
на рідних землях і не тільки символічно, 
але дійсно» [9, с. 84].

 У видавництві імені О. Теліги 1997 р. 
вийшов збірник статей О. Штуля «Ціною 
крови», в яких автор торкається історич-
них моментів боротьби за волю України, 
розвінчує загарбницьку політику росій-
сько-радянських комуністичних ідеоло-
гів та розмірковує про подальшу тактику 
і стратегію боротьби українського ви-
звольного руху [13].

 До 90-річчя бою українських сту-
дентів проти військ більшовицької Росії 
під командуванням М.  Муравйова біля 
станції Крути, які героїчно загинули, 
захищаючи молоду незалежну Україн-
ську Народну Республіку, у видавництві 
«Смолоскип» вийшов збірник, при-
свячений цій події. У ньому вміщено 
дві статті О.  Штуля «Крути» та «Крути 
зобов’язують!» [2, с. 238–246]. Ці корот-
кі, але змістовні й інформаційно наси-
чені статті яскраво розкривають талант 
О. Штуля і як публіциста, і як історика, і 
як військового теоретика.

В працях сучасних українських іс-
ториків О.  Ленартовича  [6], І.  Ольхов-
ського [8], Ю. Ковалінського [4, с. 6–16], 
І.  Ковальчука та С.  Стельниковича  [5] 
аналізується активна участь О.  Шту-
ля у створенні партизанських загонів 
українських націоналістів на Волині у 
1941–1943 рр., зокрема у допомозі Тара-
су Бульбі-Боровцю (організатору пер-
ших українських військових відділів 
на Волині під назвою «Поліська січ») 
у налагодженні контактів з проводом 
ОУН(м) для подальшої співпраці  [4, 

с. 8–9]. Декілька років тому вийшла над-
звичайно змістовна та інформаційно на-
сичена праця сучасного українського іс-
торика Б. Зека «Олег Штуль у боротьбі за 
Україну», в якій на основі і вже відомих 
матеріалів, і невідомих широкому за-
галу розповідається про його життєвий 
шлях, відносини у сім’ї та наголошуєть-
ся на його далекоглядності і поміркова-
ності як політика, який упродовж свого 
життя намагався згуртувати українські 
сили  [3]. «Сповідуючи вірність націо-
нальним інтересам та плекаючи віру у 
власну державу, він не дбав за особис-
тий матеріальний достаток та комфорт-
не життя, повністю віддаючись громад-
сько-політичній діяльності… А в умовах 
блокового протистояння двох наддер-
жав (СРСР і США. – С. Г.) прагнув під-
тримувати зв’язок з Україною навіть че-
рез залізну завісу» [3, с. 54].

Висвітлюючи постать О.  Штуля як 
одного з визначних діячів українського 
національно-визвольного руху ХХ  ст., 
варто детальніше зупинитись на віхах 
його непростого і насиченого військово-
політичного життя та творчій діяльності.

Народився в родині православного 
священика Данила Штуля в селі Лопа-
тичі Овруцького повіту Волинської гу-
бернії тодішньої Російської імперії (нині 
це Олевський район Житомирської об-
ласті). Наслідуючи батька, О.  Штуль у 
1934  р. закінчив православну духовну 
семінарію, але подальше навчання у Вар-
шавському університеті (1934–1939 рр.), 
де він вивчав історію та українську фі-
лологію, кардинально змінило плани. 
Юнак брав активну участь у діяльності 
українських студентських націоналіс-
тичних організацій, займався публі-
цистикою, а знайомство з поетами-па-
тріотами Оленою Телігою та Євгеном 
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Маланюком визначило вибір політич-
ного шляху у житті. У 1939 р. О. Штуль 
став членом ОУН.

Варто зазначити, що вступ до тодіш-
нього польського університету українця 
свідчив про високий рівень випускника 
семінарії. У червні 1939 р. О. Штуль став 
магістром філософії з напрямку «істо-
рія», захистивши магістерську працю 
у відомого українського історика, учня 
Михайла Грушевського, професора Ми-
рона Кордуби, а філологію вивчав під 
керівництвом відомого українського 
науковця, мовознавця Романа Смаль-
Стоцького  [4, с.  6]. Але початок Другої 
світової війни (1 вересня 1939  р.) пере-
шкодив йому написати працю з філоло-
гії. Одночасно, готуючись до педагогіч-
ної праці, О.  Штуль закінчив однорічні 
педагогічні курси при Варшавському 
університеті для магістрів філософії.

Становлення борця за незалежність 
України розпочалося ще в дитинстві. 
Батько О. Штуля о. Данило виступав за 
українізацію православної церкви на 
території другої Речі Посполитої. Саме 
він своїм синам (крім Олега, у сім’ї був 
ще молодший син  – Василь) прищепив 
почуття патріотизму. Будучи студен-
том, О.  Штуль активно включився до 
громадської роботи. Він став активним 
членом Української студентської грома-
ди у Варшаві, декілька разів входив до її 
управи та очолював її культурно-освіт-
ню секцію. Молодий О. Штуль висвітлю-
вав роботу громади в різних часописах, 
входив у націоналістичне середовище, 
одним з очільників якого був Олег Кан-
диба (Олег Ольжич). Відома українська 
поетеса Олена Теліга, з якою в О.  Шту-
ля встановились дружні стосунки, при-
святила йому вірш «Два сонети» [4, с. 7, 
14–15]. В 1937  р. у «Вістнику» Дмитра 

Донцова вийшла стаття юного О.  Шту-
ля «Далекий шум», присвячена 20-річчю 
української національно-демократичної 
революції 1917–1921  рр. З цього часу 
він почав дописувати до молодіжного 
журналу «Дорога», що виходив у Львові, 
його запрошували до співробітництва 
інші українські видавництва, журналіс-
тика стала його головною професією.

Згодом О.  Штуль опублікував свою 
працю «Віки говорять»  – синтетичний 
конспект історії України» у вигляді бро-
шури, де українська історія трактува-
лась з державницького погляду. Брошу-
ра відіграла свою роль у просвітницькій 
роботі на звільнених від більшовиків 
українських землях. З приходом на Во-
линь німецької окупаційної влади бать-
ко Олега, отець Данило, безкоштовно 
роздавав прихожанам цю брошуру сина, 
яка була видана у Києві окремим накла-
дом у 50 тис. примірників [11; 4, с. 8]. У 
повоєнні роки брошура була перевидана 
з додатком про Другу світову війну [10, 
с. 12; 12].

Після краху Польської держави у 
вересні 1939  р. О.  Штуль переїхав до 
Кракова, де з перервами перебував до 
початку німецько-радянської війни 22 
червня 1941  р., працюючи культурним 
референтом Теренової екзекутиви ОУН 
у Генеральній губернії (адміністративній 
одиниці, створеній гітлерівцями на час-
тині окупованої Польщі).

Прибувши до Праги в 1940  р., 
О.  Штуль потрапив до елітарного се-
редовища поета, вченого, археолога, 
професіонала-революціонера О.  Канди-
би-Ольжича, який очолював Культурну 
референтуру всієї ОУН і мав значний 
вплив на молодих національно свідомих 
сучасників, переконуючи їх, що «дер-
жава не твориться в будучині, держава 
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будується нині». Як згадував М. Антоно-
вич, спілкуючись з О.  Штулем, О.  Кан-
диба-Ольжич побачив у ньому не лише 
теоретика, а й практика, талановитого 
публіциста [9, с. 85]. І він не помилився. 
О. Штуль одним із перших, як і М. Сці-
борський, О.  Кандиба-Ольжич, Олена 
Теліга, відкинув наївні сподівання части-
ни українських діячів на допомогу «Ве-
ликої Німеччини» у становленні вільної 
України, бо, як пише О. Штуль, гітлеризм 
в Ольжичевому сприйнятті асоціювався 
з «диким кабаном», що не хоче мати собі 
союзників, тому «нам нічого від нього 
сподіватися, бо в людиноненависництві 
нічого не будується» [9, с. 86].

Перебуваючи в Празі в 1940  р., 
О.  Штуль записався на філософський 
факультет Українського вільного універ-
ситету (УВУ) з наміром захистити дисер-
тацію, над якою почав працювати. Проте 
подальші воєнні події перешкодили його 
науковій роботі. Забігаючи наперед, за-
значимо, що вже після війни, в 1964  р., 
він знову записався на філософський 
факультет УВУ у Мюнхені, бажаючи 
працювати над темою українських пар-
тизанських дій під час Другої світової 
війни, але ця тема не була затверджена. 
Тоді О. Штуль почав опрацьовувати со-
ціологічну тематику про родину в житті 
українського народу на основі літератур-
ної творчості А. Свидницького, І. Котля-
ревського, Г. Квітки-Основ’яненка. Але й 
цього разу О. Штулеві не вдалося закін-
чити розпочату роботу над дисертаці-
єю. На перешкоді спочатку стало велике 
завантаження громадсько-політичною 
роботою, а потім стан здоров’я [9, с. 10]. 
В часи розколу ОУН на дві структу-
ри відповідно до імен їх лідерів Андрія 
Мельника і Степана Бандери, що стався 
в лютому 1940  р., О.  Штуль залишився 

прихильником ОУН(м), оскільки вва-
жав, що в таких складних для україн-
ської справи часах поділ організації 
тільки зашкодить досягненню головної 
мети – вибороти незалежність України.

На початку німецько-радянської вій-
ни 22 червня 1941 р. О. Штуль ввійшов 
до Похідної групи ОУН(м) «Північ», яку 
очолював Ігор Шубський. Серед її членів 
також були Богдан Коник, Іван Рогач, 
Анатолій Карпінчук, Володимир Яхно, 
Дмитро Маслій та інші. Разом із цією 
групою, а також з Олегом Ольжичем він 
у 20-х числах липня прибув з Рівного до 
Житомира. Незабаром до них приєдна-
лися чільні діячі ОУН(м) Микола Сці-
борський та Омелян Сеник-Грибівський. 
У Житомирі О.  Штуль з побратимами 
поринув у складну роботу з розбудови 
газети «Українське слово», налагодив 
контакти з організатором перших укра-
їнських військових відділів на Волині 
під назвою «Поліська січ» Тарасом Буль-
бою-Боровцем. Останньому О.  Штуль 
допоміг встановити зв’язки з Проводом 
ОУН(м), що перебував тоді у Львові, для 
налагодження співпраці. Результатом 
зустрічі Т.  Бульби-Боровця з О.  Сени-
ком-Грибівським та М. Сціборським ста-
ла угода про військову співпрацю, згідно 
з якою провід ОУН(м) зобов’язувався 
допомагати «Поліській січі» старшин-
ськими (офіцерськими) кадрами. За сло-
вами Т. Бульби-Боровця, 10 старшин та 
підстаршин – членів ОУН(м) – виїхали з 
ним на «лісовий фронт» [4, с. 8–9].

Весь цей час О.  Штуль не припиняв 
займатися журналістикою. У житомир-
ській газеті «Голос Волині» від 6 листопада 
1941 р. (виходила замість «Українського 
слова» після переїзду редакції до Киє-
ва) у статті «Нове Полісся», аналізуючи 
спадкоємність збройної державотворчої 
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боротьби на території українського По-
лісся, він говорив про поліських січо-
виків так: «Княжі воїни знайшли собі 
гідних наслідників при Берестейському 
шляху і так само, як у клесівських каме-
ноломнях, що породили «Поліську Січ» і 
її бої коло Олевська, Білокорович, Варва-
рівки й багато інших» [1, с. 7].

В умовах нацистської окупації 
О.  Штуль разом з однодумцями готу-
вав заходи, присвячені 20-й річниці 
Базарської трагедії (розстрілу більшо-
вицькими катами під командуванням 
Г.  Котовського в м.  Базар на Житомир-
щині 359-ти вояків Армії УНР  – учас-
ників ІІ-го Зимового походу). Він тісно 
співпрацював з О.  Ольжичем, одним 
із керівників націоналістичного під-
пілля на українських землях. Упродовж 
1941–1943 рр. О. Штуль очолював куль-
турну референтуру в Центральному ке-
рівництві ОУН(м) Осередньо-Східних 
земель України, дописував до київсько-
го «Українського слова». Згодом, після 
арештів і розстрілу гестапівцями чле-
нів редакції цієї газети та журналу «Лі-
таври» (Олени та Михайла Теліг, Івана 
Рогача та багатьох інших українських 
діячів) наприкінці 1941  р.  – на початку 
1942 р., він допомагав у реорганізації за-
конспірованої мережі ОУН(м). Пішов-
ши разом з О. Ольжичем у глибоке під-
пілля, О. Штуль нелегально навідувався 
до Києва. Взяв участь у двох важливих 
конференціях ОУН(м), що таємно відбу-
лися на окупованій нацистами території 
України: 24–25 травня – в Почаєві, а 14–
15 серпня – в Києві [10, с. 13]. Останню 
названо З’їздом українських самостійни-
ків, тому що, крім членів ОУН(м), в ній 
також взяли участь представники інших 
самостійницьких організацій. На цих за-
ходах О. Штуль виголосив доповіді про 

культурні справи, підкреслюючи такі 
найважливіші завдання: організацію 
шкільництва, розгортання культурно-
освітньої роботи серед населення, забез-
печення його друкованою продукцією. 
В реалізації цих завдань культурний 
референт вказував на опір ворожих сил, 
з якими доводиться вести боротьбу: на-
цистами, російськими комуністами і 
представниками російських емігрант-
ських кіл  – прихильниками «единой, 
неделимой России»  [10, с.  13]. Позиція 
О.  Штуля, що мав нагоду познайоми-
тися зі «спадщиною» радянської влади 
в Рівному, Житомирі та Києві, відчути 
гітлерівський «новий порядок» в оку-
пованій Україні, знати думку багатьох 
російських «единонеделимцев», звучала 
так: «Ми готові жити в дружбі з Росією, 
тільки, на жаль, Росія не готова дотепер 
жити в дружбі з Україною». І небезпід-
ставно додав: «А це рішає у наших зно-
синах з росіянами» [9, с. 87]. 

Трагічна доля багатьох членів похід-
них груп ОУН, героїчна смерть побрати-
мів, зокрема Олени Теліги, злодійський 
розстріл невідомими М.  Сціборського 
та О.  Сеника-Грибівського в Житоми-
рі 31 серпня 1941  р. глибоко вразили 
О.  Штуля. І, мабуть, тоді він прийшов 
до переконання, яке обстоював все своє 
подальше життя: ворога можна подола-
ти тільки через внутрішню єдність нації, 
чого, на жаль, тогочасне українство ще 
не усвідомило.

З весни 1943 р. О. Штуль майже по-
стійно перебував на Волині, його як 
свого представника керівник ОУН(м) 
полковник А.  Мельник відправив для 
посилення співпраці з «Поліською січ-
чю» Т. Бульби-Боровця. Працюючи при 
штабі Української повстанської армії 
«Поліська січ» у ранзі сотника, отримав 
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партизанський псевдонім О. Жданович. 
Брав участь у бойових акціях як проти 
німців, так і проти радянських парти-
занів. Крім того, працював у редакції 
пресового органу Української народної 
революційної армії (УНРА – назва при-
йнята в липні 1943 р. замість УПА – «По-
ліська січ») «Оборона України» [4, с. 9].

В одній зі своїх статей О.  Штуль-
Жданович так визначив завдання укра-
їнських повстанців: «Ми боремося за 
повну свободу українського народу, яку 
можна осягнути, лише створивши укра-
їнську незалежну державу. Ми боремося 
проти скажених імперіалістів Москви й 
Берліна, за вільні держави всіх поневоле-
них народів на їх етнографічних землях». 
«Боремося за могутню державу трудящих 
України, що стане сторожем порядку на 
межі Заходу й Сходу, що забезпечить ін-
тереси робітництва, дасть йому вільну 
працю на заводах і шахтах, які будуть 
власністю народу, а не капіталістів; дер-
жаву, що розвине вільну творчість трудо-
вої інтелігенції, що дасть селянам мільйо-
ни гектарів української землі на умовах, 
ними самими усталених» [10, с. 14].

20 травня 1943  р. О.  Штуль-
Жданович як представник ОУН(м) взяв 
участь у нараді, що мала створити спіль-
ний штаб для військових формувань 
бандерівців, мельниківців і УПА – «По-
ліська січ». Але представники ОУН(б) на 
нараду не прибули, а відділи їхньої Служ-
би безпеки (СБ) вчинили напад на штаб 
бульбівців у лісі Людвипільського райо-
ну, де перебував і О.  Штуль-Жданович. 
Проте в ході прориву більшість штабу 
і Людвипільська сотня «Поліської січі» 
вийшли з оточення [10, с. 14].

Після взяття Червоною армією Жи-
томира штаб Української народно-ре-
волюційної армії в середині листопада 

1943 р. розпочав вести переговори з ні-
мецькими військовими органами щодо 
втілення в життя основних положень 
меморандуму Головної команди УНРА, 
одним із важливих положень якого 
була вимога звільнення німцями укра-
їнських політичних в’язнів. Під час пе-
реговорів з представниками німецького 
військового командування у Рівному, 
що їх вели отаман Т.  Бульба-Боровець 
і сотник О.  Штуль-Жданович, вони 
були заарештовані й вивезені через 
Варшаву в Берлін, а на початку грудня 
1943  р. ув’язнені в концентраційному 
таборі Саксенгаузен. Перші шість міся-
ців О.  Штуль перебував в одиночці, а 
потім  – удвох з Т.  Бульбою-Боровцем. 
Крім допитів і моральних тортур, він 
дуже важко пережив звістку про те, що 
в ніч з 9 на 10 червня 1944  р. в цьому 
концтаборі замордовано його близь-
кого друга О.  Ольжича. В Саксенгаузе-
ні О.  Штуль перебував майже до кінця 
листопада 1944 р., коли його і багатьох 
інших українських політичних в’язнів 
було звільнено у зв’язку з підготовкою 
до створення Українського національ-
ного комітету [10, с. 15].

Після звільнення з концтабору і 
до закінчення війни О.  Штуль разом 
з Т.  Бульбою-Боровцем перебували у 
Німеччині, де вони намагались органі-
зувати спеціальні українські військові 
частини для партизанської війни проти 
радянських військ в Україні [10, с. 15].

У післявоєнний час О. Штуль вів ак-
тивну громадську діяльність, їздив по 
репатріаційних таборах, де допомагав 
українським військовополоненим та бі-
женцям. В еміграції у вересні 1945 р. він 
одружився з українкою Катериною Ко-
билко, згодом у них народилося двоє ді-
тей – Антоніна і Данило.
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У 1945–1948 рр. О. Штуль працював 
у референтурах культури та інформації. 
Він брав участь у Жовтневій (1945  р.) 
конференції ОУН(м) та у ІІІ-му Вели-
кому зборі українських націоналістів 
(ВЗУН) 1947 р., на яких було підсумова-
но досвід, здобутий націоналістами в бо-
ротьбі проти гітлерівського і сталінсько-
го окупаційних режимів. На цих заходах 
керівниками націоналістичного руху 
було ухвалено принцип народовладдя, 
перехід від монопартійності до плюра-
лізму, підтримку політичної діяльності 
груп і організацій, які дотримуються за-
сад національної солідарності.

В цей час О. Штуль став відомим жур-
налістом-публіцистом. В органі ОУН(м) 
«За самостійність» були опублікова-
ні його статті: «Відгуки революційного 
дзвону: 1 листопада 1918  р.» (листопад 
1946 р.) та «На грані двох тактик» (листо-
пад–грудень 1947 р.), в якій, аналізуючи 
дії похідних груп ОУН 1941 р., він зазна-
чав, що вже з грудня 1941 р., після почат-
ку німецьких репресій, ОУН на території 
Великої України з відкритої діяльності у 
громадсько-політичних ділянках пере-
йшла у глибоке підпілля [10, с. 16].

У збірнику «Прапори духа» (поезії, 
проза, біографічні матеріали О.  Теліги, 
що їх зібрав і впорядкував О. Штуль) ви-
йшла його розвідка про життя і творчість 
письменниці і революціонерки (вид-во 
«Сурма». На чужині, 1947. – С. 139–171).

Знаковою публікацією О. Штуля (під 
псевдонімом О.  Шуляк) стала брошура 
про створення і діяльність Української 
повстанської армії під час Другої сві-
тової війни. Це його відповідь деяким 
українським політикам і дослідникам на 
однобічне висвітлення історії цієї вій-
ськової формації, співтворцем якої був 
і сам автор. Брошура під назвою «В ім’я 

правди» вийшла 1947  р. в Роттердамі і 
1948 р. – в Буенос-Айресі [10, с. 17; 14].

Наприкінці 1948  р. О.  Штуль пере-
їхав до Парижа, де залишився до кінця 
життя, брав активну участь в україн-
ському громадсько-культурному житті 
і завоював велику пошану у співвітчиз-
ників. У Парижі він редагував тижневик 
«Українське слово», неофіційний ор-
ган Проводу українських націоналістів 
(ПУН), який почав виходити ще в 1933 р. 
В часи німецької окупації видання було 
заборонено. Потім приміщення редакції 
та друкарня були захоплені французь-
кими комуністами. За рішенням ПУН 
О. Штуль звернувся в суд і повернув за-
конним власникам все майно. 17 жовтня 
1948 р. О. Штуль відновив видання тиж-
невика як органу ОУН(м). Розуміючи, 
що «Українське слово» є організаційним 
органом, він намагався його зробити та-
кож і загальноукраїнським, який би ви-
світлював всеукраїнську тематику і де б 
друкувались матеріали з різних ділянок 
суспільно-політичного й культурного 
життя. Він віддав йому майже 30 років 
свого творчого життя і зробив з нього 
один із кращих часописів.

«З прибуттям Олега Штуля-Ждано-
вича у Францію у 1948  р. пов’язані мої 
спомини,  – згадує Василь Михальчук, 
його товариш і побратим («Українське 
слово».  – 2013.  – №  29(3640).  – 17–23 
липня). – Радість з несподіваної зустрічі 
була в нас неймовірна, і ми проговорили 
цілу ніч у мене на квартирі. Я мав точні 
вісті про несправедливо загиблого його 
брата Василя в 1943 році, а Олег розпові-
дав мені про радощі й горе Золотоверхої 
столиці на переломі 1941 і 42 років. Кіль-
ка днів згодом Олег одержав спрямуван-
ня на роботу до місцевої металургії, але 
дещо згодом український Париж вирвав 
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його звідти й перевів до себе, де на ньо-
го чекали руїни Української Друкарні та 
її тижневика «Українське Слово». Укра-
їнський Народний Союз поставив їх на 
ноги перед війною, і вони вірно служили 
українській визвольній ідеї. Треба було 
все підносити з руїни і відбудовувати. 
Задум видавався божевільним, але за 
нього взялися такі, не менш «божевіль-
ні» як, власне, Олег Штуль та його друзі: 
Олександр Бойків, Любомир Гузар і Во-
лодимир Лазовінський. Вже від того са-
мого року почало виходити «Українське 
Слово», а в першій половині наступно-
го відкрила двері Українська Друкарня. 
Пророблене діло було велике. Воно за-
свідчило методичність Олега у підході до 
задуманого підприємства, послідовність 
у праці, поміркованість, терпеливість, 
толерантність у зносинах з людьми і ве-
лику особисту культуру. Це було велике 
досягнення нового редактора. Але тіль-
ки в очах і думках спостерігачів, бо сам 
він був завжди неймовірно скромний і 
уникав розмови про себе, коли таку роз-
мову хтось починав… Крім відповідаль-
ності за газету, Організація Українських 
Націоналістів призначає його своїм те-
реновим провідником у цій країні, і він 
успішно відбудовує, зміцнює і поширює 
її мережу. Крім уваги до місцевих справ, 
його зір переходить кордони Франції і 
проникає у всі інші країни Європи, Аме-
рики та Австралії… На сторінках газети 
друкуються найталановитіші представ-
ники української діаспори, уважаючи 
за честь виступити в газеті, редактором 
якої є Олег Жданович» [4, с. 11].

Все це засвідчувало високий фахо-
вий рівень її редактора та авторського 
колективу – досить широкого за своїми 
фаховими інтересами та перейнятого 
незнищенною любов’ю до Батьківщини. 

І розуміючого значення Європи для 
українського визвольного руху. На цьо-
му постійно наголошував О.  Штуль: 
«Україна лежить в Європі, наша справа 
європейська. В Європі треба зберегти 
вік но в Україну, яким являється «Укра-
їнське Слово» не від сьогодні» [9, с. 87].

Серед рис характеру О.  Штуля його 
сучасники виділили вміння логічно мис-
лити, аналізувати, переконувати. Зокре-
ма, вони зазначали: «Олег був обдаро-
ваний логічним мисленням, і в трудних 
питаннях, в яких він не був спеціалістом, 
проводив розчленування всієї проблеми 
на найпростіші елементи, і тоді висно-
вок ставав очевидним. Аналітична його 
спроможність, вдала оцінка кожної си-
туації підказувала Олегові успішне про-
гнозування з конструкції думки, і він 
був неперевершеним промовцем. Але не 
з тих, які завжди вимахують руками на 
трибуні, щоб привернути увагу аудито-
рії. Він мав рідкісну прикмету скромнос-
ті і уникав овацій. Вірність ідеї, за якою 
він пішов і якій вірно служив, ілюстру-
валась у нього відданістю тим, хто цю 
ідею втілив і впав за неї. Коли Олег роз-
повідав про свій поклін перед могилою 
М. Сціборського і О. Сеника в Житоми-
рі, або Київ з Гестапо і большевицьким 
підпіллям, що стояло на вірній службі 
німцям в їх боротьбі проти українських 
націоналістів в 1942 році, чи про зброй-
ну партизанську боротьбу, коли йому 
доводилось бути свідком загибелі най-
кращих друзів, то слухач мав враження, 
що Олег волів радше загинути з побра-
тимами. Це рідкісна риса людей, але вона 
їх ушляхетнює» [4, с. 11].

За час редагування «Українського 
слова» від 17 жовтня 1948 р. і з невели-
кими перервами до середини 1977 р. (ви-
йшло понад 1500 чисел газети) О. Штуль 
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Губський С. Він вірив, що Україна буде вільною

написав тисячі статей, багато з яких ак-
туальні і сьогодні.

Напрямки його журналістської ді-
яльності були різноманітними. Він пи-
сав про діяльність похідних груп ОУН, 
про побратимів, розстріляних німцями 
у Києві 1942 р., про О. Телігу й О. Оль-
жича, з якими тісно співпрацював.

Окремим напрямком його зацікав-
лень були становлення й взаємодія укра-
їнських повстанських структур у часи 
Другої світової війни. Крім уже згадува-
ної брошури, його перу належать статті: 
«Партизанська боротьба в Україні та її 
перспективи» (ч.  787), «Кривоніс» (спо-
гад про бійця УПА, ч.  1103–1104), «У 
20-ліття УПА» (ч. 1082–1083) і цикл ста-
тей про радянських партизанів в Україні. 
Крім газетних статей, О. Штуль написав 
розвідки: «На партизанському фронті» 
та «Між юнацьким горінням і холодним 
досвідом» (з’ясування постави ОУН до 
партизанської боротьби проти німців).

З нагоди різних ювілейних річниць 
О. Штуль підготував статті про визна-
чних діячів української революції 1917–
1921 рр.: Симона Петлюру, Євгена Коно-
вальця, Андрія Мельника. До останнього 
як до свого попередника на посту голови 
ПУН він ставився з особливо глибокою 
пошаною і навіть своєрідним пієтетом.

Займаючись політичною і журналіст-
ською діяльністю, О.  Штуль підтриму-
вав ділові і дружні відносини з багатьма 
українськими політичними, громадськи-
ми, військовими, культурними діячами. 
В «Українському слові» вміщено цікаві 
і змістовні статті про Д.  Андрієвсько-
го (ч.  1815), О.  Бойдуника (ч.  1277), 
О. Грицая (ч. 654), О. Грищенка (чч. 922, 
944, 1072, 1099, 1132, 1149), М.  Капус-
тянського (чч.  1422, 1423), Б.  Кравціва 
(ч.  1776), Б.  Кентржинського (ч.  1937), 

В. Косаренка-Косаревича (ч. 1075), про-
топресвітера Ф. Кульчинського (чч. 1019, 
1618), В. Мороза (ч. 1724), Є. Онацького 
(чч.  839–840), Є.  Прокопович (чч.  826, 
1150, 1165), О.  Сеника-Грибівського 
(ч.  408), Л.  Скорупську-Подубінську 
(ч. 1526) і багатьох інших [10, с. 19–20].

Ряд статей О. Штуль присвятив важ-
ливим історичним подіям української 
історії ХХ  ст.: проголошенню незалеж-
ності УНР (22 січня 1918  р.), Святу ге-
роїв (23–26 травня), Листопадовому 
зриву (повстанню у Львові 1 листопада 
1918 р.), річниці вшанування героїв двох 
трагедій в м.  Базар на Житомирщині 
(листопад 1921 р. і 1941 р.) та ін.

У висвітленні цих подій виявилися 
його глибокі знання з історії і політич-
ний хист, він завжди пов’язував історич-
ні події з тогочасними проблемами укра-
їнства, надаючи цим подіям свіжості і 
актуальності. У статті «Крути» він, зо-
крема, зазначав: «В бою під Крутами ви-
явилась вся велич і трагедія національ-
но-державної ідеї українського народу… 
В цій нерівній боротьбі трагічна велич, 
яка від найдавніших часів визначається 
назвою героїзм… Бій під Крутами був у 
нашій найновішій історії початком кро-
вавої боротьби українського народу за 
свою суверенну державу. Та боротьба 
приносила нашому народові частинні 
успіхи й великі поразки, але вона не при-
пинилась і не припиниться до останньої 
нашої перемоги… Бо тільки кривава бо-
ротьба готує весь народ до останнього 
й вирішального змагу, до перемоги, до 
встановлення і устійнення своїх суве-
ренних прав на своїй національній тери-
торії.

Героїзм українських юнаків під Кру-
тами залишається вічно живим в укра-
їнському народі, і немає сумніву, що з 
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таким героїчним духом український 
народ здобуде остаточну перемогу»  [2, 
с. 238–241].

О. Штуль також був добрим зна-
вцем церковно-релігійних справ, яким 
він присвячував багато уваги. У своїх 
статтях редактор «Українського слова» 
обстоював думку про співпрацю між 
Українською автокефальною православ-
ною і Українською греко-католицькою 
церквами, реалізуючи на внутрішньому 
українському відтинку практичний еку-
менізм. З’являється низка його статей 
про церковних ієрархів: митрополитів 
Андрея Шептицького (ч.  954), Полікар-
па Сікорського (чч.  452, 625), Йосипа 
Сліпого (чч. 1058, 1494, 1555), Никанора 
Абрамовича (чч.  717–718), Мстислава 
Скрипника (ч.  1851), патріарха УАПЦ і 
УПЦ-КП в 1990–1993 рр. У мюнхенсько-
му «Українському голосі» (1949. – Ч. 1), 
вміщена його стаття «Церква у москов-
ському пляні», в якій на конкретних 
прикладах показано, як комуністична 
влада використовує православ’я для ру-
сифікаторських цілей [10, с. 20].

У циклі статей під заголовком «Від 
націоналізму до абсурду» (чч.  933, 
934, 935) міститься відповідь редакто-
ра О.  Штуля Д.  Донцову, який закидав 
«Українському слову» відступ від націо-
налізму. Автор заперечував тези Д. Дон-
цова про ревізію і капітуляцію і, полемі-
зуючи з ним, зазначав: «Виливаючи воду, 
він (Д. Донцов. – С. Г.) викидає дитину… 
Нас націоналізм вчив, що є противники 
й є вороги. Противники – це ті, що ма-
ють іншу думку, але ту саму мету… Во-
роги – це москалі. Мусить же бути якась 
різниця між одними й другими… З мос-
калями може бути тільки боротьба, як і з 
їхніми агентами й експонентами в Укра-
їні чи на чужині. З противниками, які 

ставлять собі за мету боротьбу з тими 
самими москалями, ми шукаємо й бу-
демо шукати узгіднення на оркестрації 
визвольної дії… Відділитися треба від 
слуг диявола, але не від братів, що мають 
ту саму мету й за неї борються. Вносити 
двоподіл у табір визвольної і самостій-
ницької боротьби – це не націоналізм, а 
абсурд. Велике наше нещастя, що нема 
єдности в тому таборі. Але її треба шу-
кати, а не шукати громадянської війни. 
На цьому становищі ми стояли завжди 
й будемо стояти. Так бо ми розуміємо 
націоналізм, який ставить інтереси на-
ції понад дрібні і особисті справи»  [13, 
с. 510–511].

Часопис «Українське слово» приді-
ляв значну увагу вивченню суспільно-
політичних процесів в УРСР й боротьбі 
проти радянсько-російського імперіа-
лізму та його русифікаторських заходів. 
О.  Штуль підтримував дисидентський 
рух, він редагував майже всі видання 
самвидаву, що виходили у Націоналіс-
тичному видавництві в Парижі («Лихо 
з розуму» В. Чорновола, 1967; «У півсто-
ліття радянської влади», 1967; «Собор у 
риштованні» Є. Сверстюка, 1970; «Летю-
че віконце» В. Голобородька, 1970; «Біль-
мо» В.  Осадчого, 1971; «Широке море 
України», 1972; «Бумеранг» В.  Мороза, 
1974; «За східним обрієм» Д.  Шумука, 
1974 та ін.).

За процесами в Україні О. Штуль сте-
жив з особливою увагою, на сторінках 
«Українського слова» він кинув клич: 
«Обличчям до України!». Цей клич зро-
бив різкий злам у настанові широкого 
загалу української еміграції. Почали 
надходити грошові перекази на передрук 
так званої захалявної літератури і її по-
ширення в Україні для підтримки диси-
дентського руху. Водночас, перебуваючи 
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у Франції, О. Штуль розумів вагу фран-
комовних видань для інформування 
французів про українську культуру й 
українську визвольну боротьбу.

Крім «Українського слова», О.  Жда-
нович редагував публікації Першої 
української друкарні у Франції, Націо-
налістичного видавництва в Європі, 
бібліотеки «Вільної думки», частково 
«Смолоскипу», часто пишучи до цих ви-
дань передмови.

З 1952 р. він стає звичайним членом 
Наукового товариства ім.  Тараса Шев-
ченка (НТШ), з 1955 – членом Контроль-
ної комісії НТШ в Європі, з 1966 про-
тягом 11-ти років був її головою. Також 
він є автором статей про «Поліську січ» 
і Олену Телігу в «Енциклопедії украї-
нознавства», що була видана під егідою 
НТШ.

Очолюючи референтуру преси й 
інформації ПУН, О.  Штуль згуртував 
навколо себе цілу плеяду визначних 
українських громадсько-політичних і 
культурних діячів, які плідно працюва-
ли в цій референтурі. Серед них: Д. Ан-
дрієвський, М.  Антонович, О.  Бойків, 
О.  Грицай, П.  Голубенко, О.  Зінкевич, 
А. Кабайда, Б. Кентржинський, Д. Квіт-
ковський, В.  Лазовінський, В.  Маруняк, 
В.  Михальчук, М.  Небелюк, С.  Процюк, 
Ю. Пундик, М. Селешко та інші.

О. Штуль брав активну участь у всіх 
ВЗУН, на яких визначалася лінія орга-
нізації. На IV Зборі (1955 р.) він був за-
ступником голови Збору, його обрано 
членом ПУН. Цей Збір ухвалив новими 
методами посилити контакти з рідними 
землями та накреслив подальші шляхи 
діяльності в еміграції.

Посада члена ПУН давала йому 
можливість мати значний вплив на ді-
яльність ОУН(м). У 1962 р. А. Мельник 

запропонував кандидатуру О.  Штуля 
на голову Підготовчої комісії V ВЗУН. 
Організовуючи цей захід, О.  Штуль 
відвідав майже всі терени діяльності 
ОУН(м) у діаспорі, детальніше позна-
йомився зі станом всього українського 
націоналістичного руху. У 1964  р. він 
взяв участь в установчій конференції, 
під час роботи якої було створено Коор-
динаційну раду ідеологічно споріднених 
націоналістичних організацій (ІСНО), 
політично  – громадську централю на-
ціоналістичного руху. На V ВЗУН 
(1964  р.) обраний заступником голови 
ПУН, а з 1 листопада 1964 р., після смер-
ті А. Мельника, О. Штуль став викону-
вати обов’язки голови ПУН й очолював 
організацію впродовж 13 років. У жов-
тні 1965 р. відбувся VI ВЗУН, на якому 
О.  Штуля-Ждановича обрали головою 
ПУН і ОУН(м), на цю посаду він пере-
обирався і на наступних VІІ (1970 р.) й 
VІІІ (1974 р.) ВЗУН. Разом з О. Штулем 
прийшло нове покоління, нові ідеї, що 
вповні виявилися на VІІ Зборі. У центрі 
діяльності О. Штуля як керівника орга-
нізації була Україна реальна, якій слід 
надати якнайефективнішу допомогу. 
Тези й резолюції цього Збору вміщені в 
збірнику «Україна  – спільне добро всіх 
її громадян». О. Штуль – один із авторів 
цього збірника, що став значним кроком 
в осучасненні програми ОУН(м) і по-
дальших дій організованого українсько-
го націоналістичного руху. Якщо поста-
нови ІІІ Збору були наслідком досвіду 
похідних груп ОУН, то програма 1970 р., 
ухвалена на VІІ Зборі,  – наслідком то-
дішніх суспільно-політичних процесів в 
Україні, діяльності «шестидесятників», 
дисидентів, публікацій самвидаву, зу-
стрічей різними шляхами з тодішньою 
Україною.
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За час свого головування О. Штуль 
постійно звертав увагу на поєднання 
визвольної боротьби з подіями в Укра-
їні. «За останні три роки, – говорив він 
у 1970 р., – ми вийшли на шлях розгор-
тання нашого зв’язку з новими визволь-
ними силами, що наростають на рідних 
землях. Там за останні три роки відбули-
ся великі й епохальні події. Ми довіда-
лися про нове в процесах на Україні, про 
виразний перехід від культурницьких 
тенденцій до напрямку чисто політич-
ного. Мені надзвичайно приємно, що ми 
перед лицем цієї нової дійсності, яка ва-
жить на долі України й матиме значення 
в розвитку історії усього світу, вийшли 
на нові обрії… Бо сьогодні ми присут-
ні на рідних землях… Ми стоїмо перед 
великою нагодою: впливати на дальший 
хід подій на рідних землях» [10, с. 24].

О. Штуль, будучи далекоглядним 
і поміркованим політиком, упродовж 
свого життя намагався згуртувати укра-
їнські сили. Очолюючи ПУН, він налаго-
джував співпрацю з численними орга-
нізаціями та об’єднаннями української 
діаспори в усьому світі. Сповідуючи вір-
ність національним інтересам та плека-
ючи віру у власну державу, він повністю 
віддавався громадсько-політичній ді-
яльності.

За деякими винятками голова 
ОУН(м) підтримував зв’язки зі всіма лі-
дерами українського визвольного руху, 
вважаючи, що особисті контакти, об-
мін думками, дискусії тільки сприяють 
загальнонаціональній справі. Його чис-
ленні виступи перед українською гро-
мадськістю відзначалися вдумливістю й 
діловитістю. Він був сучасним політич-
ним діячем, який без пафосу й зайвої 
театральності, глибиною своєї думки, 
оригінальним підходом і об’єктивністю 

вмів захоплювати своїх слухачів у Па-
рижі, Нью-Йорку, Філадельфії, Торонто, 
Монреалі, Мюнхені та інших містах. Це 
помітив професор Володимир Янів, ко-
лишній ректор Українського вільного 
університету в Мюнхені, влучно відзна-
чаючи, що О.  Штуль вирощував у собі 
«політичного провідника спеціального 
типу, тактика якого полягала не у по-
ляризуванні поглядів, а на залагодженні 
контрастів…» [4, с. 12–13].

В.  Лазовінський зазначав, що 
О.  Штуль надзвичайно «товариський», 
Ю.  Коваленко говорив, що він завжди 
«вдержливо-оптимістичний», вимогли-
вий як до себе, так і до інших, І. Кошелі-
вець виокремив «уроджений політичний 
інстинкт» О. Штуля, а за словами майбут-
нього Святійшого Патріарха Мстислава, 
Боже Провидіння обтяжило голову ОУН 
«тяжкою, а водночас почесною повинніс-
тю – бути провідником мас» [8, с. 88].

Тяжка хвороба змушувала О.  Шту-
ля цінувати кожну хвилину. Починаю-
чи з 1962  р., він переніс кілька важких 
операцій, стан його здоров’я погіршив-
ся в 1977 р., однак голова ПУН не при-
пиняв своєї діяльності. Він поспішав 
з редакцією збірника, присвяченого 
О. Телізі, 9 липня взяв участь у відкрит-
ті пам’ятника О.  Ольжичу у Лігайтоні 
(США), де виголосив перед численними 
присутніми свою останню промову.

На наступний день О.  Штуль 
брав участь у відкритті надгробного 
пам’ятника на могилі свого шкільного 
товариша Ю.  Пундика в Саут-Баунд-
Бруці. Також він відвідав митрополита 
Мстислава у його резиденції. За словами 
М.  Скорупського, на той час О.  Штуль 
уже був дуже хворий, однак, незважаю-
чи на десять перенесених операцій, на-
магався триматися дуже добре [3, с. 50].
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Голова Проводу ОУН(м) достойно 
проніс свій життєвий хрест  – він був 
справжнім українцем. Ввечері 4 листопа-
да 1977 р. в одному зі шпиталів м. Торон-
то патріот України Олег Штуль назавжди 
відійшов у вічність. Похоронна відправа 
відбулась 12 листопада в меморіальній 
церкві св.  Андрія. Молебень відслужив 
митрополит Мстислав Скрипник. Згідно 
з останньою волею покійного його було 
поховано на цвинтарі УАПЦ у м.  Саут-
Баунд-Брук штату Нью-Джерсі (США).

Тлінні останки батька Олега Шту-
ля – отця Данила – спочивають на Бай-
ковому цвинтарі у Києві, його мами 
Антоніни – на Поліссі, брата Василя – у 
невідомому місці великого лісового ма-
сиву на Крем’янеччині, а Олега – у США. 
Вся історія української культурної еліти 
є дуже подібною до історії родини Шту-
лів. Одним із життєвих кредо О. Штуля 
був вислів: «Щоб могти, треба хотіти». І 
в незалежній Українській державі він за-
слуговує на заслужене визнання. Перші 
кроки в цьому напрямку вже зроблено. 
У квітні 2015  р. в місті Олевську Жи-
томирської області одну з вулиць пе-
рейменували на вулицю Олега Штуля-
Ждановича.

15 вересня 2017  р. в Олевську в 
рамках заходів, спрямованих на вша-
нування героїв боротьби українського 
народу за незалежність і територіаль-
ну цілісність України, за сприяння Мі-
ністерства молоді та спорту України, 
Управління сім’ї, молоді і спорту Жи-
томирської облдержадміністрації, На-
уково-дослідного інституту україно-
знавства МОН України, низки інших 
інституцій та національно-патріотич-
них організацій відбувся ІІ-й Всеукра-
їнський патріотичний фестиваль, який 
цьогоріч було присвячено 100-річчю з 

дня народження О.  Штуля-Ждановича. 
В рамках фестивалю в с.  Лопатичі, на 
його малій батьківщині, на фасаді при-
міщення місцевого Будинку культури 
відбулося відкриття меморіальної до-
шки О.  Штулю. На велелюдному захо-
ді були присутні представники органів 
влади, науковці, вчителі, учні місцевої 
школи та жителі Лопатичів. Меморіаль-
ну дошку виготовлено за кошти голови 
Міжнародної організації «Організація 
українських націоналістів (державни-
ків)» В. Світайла, сина О. Штуля Данила 
(Париж, Франція), які були присутні на 
цьому заході, членства ОУН(д) та всіх 
небайдужих громадян України й укра-
їнців діаспори. У виступах присутніх 
представників органів влади, науков-
ців, краєзнавців, освітян поряд з різни-
ми аспектами, присвяченими життю й 
діяльності О.  Штуля, висловлювалися 
пропозиції створити в с. Лопатичі музей 
(чи музейну кімнату), які були схвально 
зустрінуті управлінським, освітянським 
та громадським активами села.

Після Лопатичів учасники фестива-
лю переїхали до Олевська, де в залі за-
сідань Олевської міської ради за участю 
відомих істориків-науковців, вчителів, 
студентів, місцевих громадсько-полі-
тичних діячів відбувся історичний дис-
пут, присвячений Олевській Республіці 
та 100-річчю з дня народження О. Шту-
ля-Ждановича.

Модератором цього диспуту був 
директор Науково-дослідного інсти-
туту українознавства МОН України, 
к.і.н. Богдан Галайко. Також у диспуті 
взяв участь д.і.н., проф.  С.  Стельнико-
вич з Житомира, який детально зупи-
нився на створенні та діяльності Олев-
ської Республіки. Начальник відділу 
національно-патріотичного виховання 
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Мінмолодьспорту України М.  Ляхович 
і д.і.н., проф. Г.  Стародубець акценту-
вали увагу на ширшому залученні міс-
цевих учнів та студентів до вивчення 
героїчних сторінок минулого свого на-
роду, син О.  Штуля Данило розповів 
про маловідомі сторінки життя свого 
батька. Голова ОУН, заступник голови 
Держкомтелерадіо Б. Червак наголосив, 
що вивчення і осмислення життя і твор-
чості О. Штуля ще попереду. Олевський 
громадсько-політичний діяч та історик 
Ю.  Ковалінський зупинився на опри-
люднених джерельних матеріалах, які 
безпосередньо стосуються життя Олев-
ської Республіки, голова ОУН(д) В. Сві-
тайло розповів про роботу, яка була ви-
конана для виготовлення меморіальної 
дошки, а науковий співробітник НДІУ, 
к.і.н. О.  Хоменко висвітлив постать 
О.  Штуля не тільки як визначного по-
літика, а й як непересічного літератора, 
науковця та журналіста.

Після проведення історичного дис-
путу учасники на пропозицію Б. Галайка 
одноголосними відкритими голосуван-
нями прийняли резолюції до органів 
влади України про присвоєння імені 
О.  Штуля одній із вулиць в м.  Києві та 
встановлення йому меморіальної дошки, 
про присвоєння імені «Поліської січі» 
Олевському професійно-технічному лі-
цею та про присвоєння імені Олега Шту-
ля-Ждановича школі в с. Лопатичі.

Епоха О. Штуля наповнена історич-
ними подіями, уроки яких мають за-
стерігати нас від помилок минулого та 
не стати каменем спотикання на шляху 
розбудови української держави. Прав-
да історичної спадщини сприятиме ви-
рішенню складних проблем сьогодення 
і допоможе прокласти власну дорогу у 
майбутнє.
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S. Hubskyі
He Believed that Ukraine Would Be Free

(For the 100th Anniversary of O. Shtuhl-Zhdanovych’s Birth)
Abstract

On July 1, 2017, we commemorate the 100th anniversary of birth of the prominent Ukrainian 
political and military figure, literary critic, journalist, OUN(m) chairman (1964–1977), editor-in-
chief of the newspaper “Ukrainske Slovo” (1948–1977), fighter for Ukraine’s independence Oleh Shtuhl 
(pseudonyms O.  Zhdanovych and O.  Shulyak). He was born in the family of the Orthodox priest 
Danylo Shtuhl in the village of Lopatychi (Ovruch district, Volhynia province) of the then Russian 
Empire (currently – Olevsk district of Zhytomyr region).

In his youth, O.  Shtuhl graduated from Kremenets Spiritual Seminary and studied at the 
University of Warsaw. As a student, he was an activist of the Ukrainian Student Community, joined the 
Organization of Ukrainian Nationalists (OUN).

Since the mid-1930s, he had maintained friendly relations with O. Teliha and Ye. Malaniuk. After 
moving to Prague, he began working at the cultural administration office of the OUN, which was then 
headed by O. Kandyba (Olzhych).

During the Second World War, O. Shtuhl was one of the closest associates of O. Olzhych, a member 
of the OUN derived Groups. In the Nazi-occupied Kyiv, he contributed to the newspaper “Ukrainske 
slovo” under extremely dangerous conditions.

He took an active part in the creation of partisan detachments in Volhynia, was a representative 
of the OUN (m) chairman colonel A. Melnyk at the headquarters of the Ukrainian Insurgent Army 
“Polisska Sich” headed by T. Bulba-Borovets. O. Shtuhl co-edited the newspaper “Oborona Ukrainy”. 
From the end of 1943 he had been imprisoned in the Nazi Sachsenhauzen concentration camp. After the 
war, he moved to Paris and, following the decision of the OUN (m), via the court, returned the editorial 
office and “Ukrainske Slovo” printing house, captured by communists in Paris, to their legitimate owner. 
From October 17, 1918, he resumed the publication of the weekly as an organ of the OUN (m).

In 1948–1977 (intermittently) O.  Shtuhl was the editor-in-chief of the newspaper “Ukrainske 
Slovo”. After the death of A. Melnyk in 1964, he served as the chairman of the OUN (m). In 1965, 1970 
and 1974, respectively, at the 6th, 7th, 8th Great Meetings of the Ukrainian Nationalists (GMUN) he was 
elected chairman of the OUN (m). O. Shtuhl supported the consolidation of all Ukrainian national 
liberation forces on the basis of UNR, was one of the founders of the WCFU (World Congress of Free 
Ukrainians).

He died on November 4, 1977 in a Toronto (Canada) hospital and was buried at the UAOC 
Orthodox Cemetery in South Bound Brook, New Jersey, USA.
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Анотація. У статті аналізуються етногенетичні концепції українських радянських до-
слідників. Прослідковано, що згідно з офіційною версією радянської історичної науки україн-
ський народ виник не раніше ніж у ХІV – XV ст., а до цього часу існувала давньоруська народ-
ність – спільний предок російського, українського та білоруського народів.
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Аннотация. В статье анализируются этногенетические концепции украинских совет-
ских исследователей. Прослежено, что согласно официальной версии советской исторической 
науки украинский народ возник не ранее чем в ХІV – XV вв., а до этого времени существовала 
древнерусская народность – общий предок русского, украинского и белорусского народов.
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Annotation. This article analyzes ethnogenetic concepts of Ukrainian Soviet researchers. It is 
observed that according to the official version of Soviet historical sciences, Ukrainian people originated 
not earlier than in the 14th–15th centuries. Until that time, there existed an ancient nation – a common 
ancestor of Russian, Ukrainian and Belarusian peoples.
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Дослідження різних версій україн-
ського етногенезу є актуальною нау-
ковою проблематикою. Аналіз етно-
генетичних концепцій радянських 
дослідників дасть змогу побачити фор-
мування світоглядних концептуальних 
установок вчених радянської епохи та 
прослідкувати розвиток поглядів окре-
мої частини сучасних українських, біло-
руських та російських науковців на про-
блему походження цих народів загалом 
й українців зокрема.

Сучасна політична ситуації в Україні 
та світі як ніколи вимагає ґрунтовного 
наукового аналізу радянських наукових 
концептів, аби мати змогу протиставити 
їм науково обґрунтовану та підтвердже-
ну фактичним матеріалом версію етно-
генезу українців.

Метою дослідження є аналіз етно-
генетичних концепцій українських ра-
дянських дослідників. Для досягнення 
поставленої мети є доцільним вирішен-
ня таких дослідницьких завдань: оха-
рактеризувати стан наукової розробки 
теми; проаналізувати етногенетичний 
доробок радянських вчених першої по-
ловини 50-х років ХХ  ст.; окреслити 
погляди українських вчених другої по-
ловини 50-х  – кінця 60-х років ХХ  ст. 
щодо походження українського народу; 
охарактеризувати праці українських ра-
дянських вчених початку 70-х  – кінця 
80-х років ХХ  ст.; окреслити етногене-
тичні погляди вітчизняних дослідників 
на зламі 80–90-х років ХХ ст. та підбити 
підсумки дослідження.

Аналізуючи дослідження, в яких за-
початковано розв’язання цієї проблеми, 
можна стверджувати, що вона перебуває 
у центрі уваги вітчизняних науковців. 
Особливо треба відзначити напрацю-
вання В. Барана [1], Л. Залізняка [4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17], Я. Іса-
євича [18, 19], В. Смолія [23], П. Толоч-
ка [24], Н. Юсової [27] та ін. 

Здійснюючи аналіз досліджень, при-
свячених історіографії давньоруської на-
родності, виділимо два історіографічних 
періоди вивчення цього питання: ра-
дянський та період української незалеж-
ності. 

У першому історіографічному періо-
ді – радянському – українська наука пере-
бувала під пресом комуністичної ідеоло-
гії та обслуговувала інтереси радянської 
влади. У 80-ті роки ХХ ст. історіографію 
давньоруської народності розглядають у 
своїх працях П. Толочко [25] та В. Смо-
лій [23]. Зокрема, у книзі «Древняя Русь. 
Очерки социально-политической исто-
рии» (1987) у розділі «Етнічний розвиток 
Давньої Русі в ІХ – ХІІІ ст.» П. Толочко 
подає історіографічний аналіз поглядів 
радянських істориків на проблему утво-
рення, розвитку та розпаду давньорусь-
кої народності. На думку автора, про-
блема етнічного розвитку Давньої Русі 
на ранньофеодальному етапі її розвитку 
(до ХІІ  ст.) в радянській історичній на-
уці практично не викликає суперечнос-
тей. Вчений стверджує, що більшість 
дослідників погоджуються з тим, що 
вже в ІХ – ХІ ст. на базі великої кіль кості 
східнослов’янських племен сформува-
лась єдина давньоруська народність.  
Що ж стосується етнічного розвитку 
давньоруського народу періоду феодаль-
ної роздробленості, то тут, вважає П. То-
лочко, одностайності не помічається [24, 
с. 182]. П. Толочко зауважує, що усі ра-
дянські дослідники пов’язували початок 
розпаду давньоруської народності з про-
цесом феодальної роздробленості. Втім, 
на його думку, висновки цих дослідників 
не мають переконливих аргументів, бо 
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вчені не показують внутрішню динаміку 
цього процесу, не наводять достатньої 
кількості лінгвістичних матеріалів, а час-
тіше за все просто наголошують, що за 
часів феодальної роздробленості еконо-
мічні, культурні та політичні зв’язки між 
окремими землями були мінімальними. 
Саме у цьому контексті П. Толочко на-
водить погляди В. Довженка на розвиток 
та причини розпаду давньоруської на-
родності, в цілому підтримуючи їх.

П. Толочко зводить погляди радян-
ських вчених на час та причини розпа-
ду давньоруської народності до трьох 
основ них версій: 1) давньоруська на-
родність не являла собою сталої етнічної 
спільності й її розклад визначився дер-
жавним розпадом Русі епохи феодальної 
роздробленості; 2) давньоруська народ-
ність була стійкою етнічною спільністю 
і значно пережила Київську Русь; 3) дав-
ньоруська народність у ХІІ – ХІІІ ст. пе-
реживала час подальшої консолідації та 
була одним із основних елементів єднос-
ті руських земель [24, с. 185].

У 1990  р. вийшла колективна моно-
графія «Українська народність: нариси 
соціально-економічної та етнополітич-
ної історії» [27], де у розділі І «Історіогра-
фія проблеми формування української 
народності» В. Смолій подає історіогра-
фію проблеми давньоруської народності 
та періодизацію історії української на-
родності. На думку вченого, у характе-
ристиці давньоруської народності як ет-
нічної спільноти довгий час не існувало 
«єдиних наукових дефініцій і вивіреного 
понятійного апарату», оскільки радян-
ські науковці у перші роки після рево-
люції користувалися тими науковими 
надбаннями, які виробила ще імперська 
історіографія, що спричинило терміно-
логічну плутанину [23, с. 12].

Важливим етапом у вивченні етноге-
незу українського народу В. Смолій вва-
жає 1954 р., коли відбулося святкування 
300-річного ювілею возз’єднання Украї-
ни з Росією. Адже цій події приурочува-
лися праці М. Тихомирова, В. Довженка 
та О. Козаченка, де «в широкому плані 
розглядається проблема походження 
цих трьох народів  – характеризуються 
етнічні компоненти давньоруської на-
родності, вказується на умови, які детер-
мінували її розчленування …» [23, с. 13].

З приводу періодизації формування 
української народності В. Смолій ви-
знає, що пріоритет у розробці проблем 
етнічної історії періоду феодалізму на-
лежав К. Гуслистому. Саме він, на думку 
В. Смолія, порушив питання періодиза-
ції формування давньоруської народ-
ності  [23, с.  16]. Крім того, стверджує 
В. Смолій, К. Гуслистий виступав проти 
спроб перебільшення економічної спіль-
ності давньоруської народності і наголо-
шував, що давньоруська народність не 
стала стійкою етнічною спільнотою [23, 
с. 15]. Також В. Смолій відзначив внесок 
у дослідження проблеми давньоруської 
народності М. Котляра, який наголошу-
вав на визначальній ролі держави у ви-
никненні та консолідації давньоруської 
народності та вважав, що народні маси 
зіграли важливу роль у збереженні ціліс-
ності давньої Русі [23, с. 14]. У підсумку 
В. Смолій підкреслює, що більшість ра-
дянських вчених були переконані у тому, 
що, незважаючи на процеси феодальної 
роздробленості, «давньоруська народ-
ність протягом ХІІ – ХІІІ ст. продовжу-
вала зберігати відносну єдність»  [23, 
с. 14].

Для другого періоду вивчення пи-
тання походження давньоруської народ-
ності (період української незалежності –  
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з 1991 р. по сьогодення) характерне ска-
сування ідеологічного та політичного 
контролю за діяльністю істориків, засво-
єння українськими науковцями досвіду 
зарубіжної історіографії, методологічна 
переорієнтація пострадянських вчених 
зі старих марксистських схем до новіт-
ніх світових підходів, наукове осмис-
лення етногенезу українського народу, 
повернення пострадянських дослідни-
ків до національно-державницької іс-
торіософії, вироблення українського 
бачення світового історичного процесу. 
Особливістю цього періоду є відроджен-
ня націо нальних традицій української 
історіо графії.

У цей період проблемою історіогра-
фії походження українського народу 
займався український історик Я. Іса-
євич. У працях «Походження україн-
ців: історіографічні схеми та політика» 
(1995) [19] та «Україна давня і нова. На-
род, релігія, культура» (1996)  [18] він 
розглядав наукові та ідеологічні джере-
ла концепції давньоруської народності 
й частково досліджував політико-ідео-
логічні передумови виникнення кон-
цепції. Аналізуючи розвиток поглядів 
на етногенез українців у радянські часи, 
Я.  Ісаєвич зауважував, що «найбільш 
бажані для комуністичних правителів 
перспективи проголошувалися не пря-
мо, а під виглядом історичних інтерпре-
тацій», зокрема і в питанні етногенезу 
та формування націй  [18, c. 26]. Саме у 
такому контексті «резюме» української 
історії було подано в «Тезах про 300-річ-
чя возз’єднання України з Росією». Втім 
у них, на думку Я. Ісаєвича, було зробле-
но певну поступку в інтерпретації етно-
генезу українців порівняно з працями 
дореволюційних російських істориків. 
Київська держава, згідно з «Тезами», 

визнавалася не виключно власністю ро-
сіян, а «спільною колискою трьох брат-
ніх східнослов’янських народів» − ро-
сіян, українців, білорусів, тож їхнім 
спільним предком визнається так звана 
«давньоруська народність», тобто «всі 
три східнослов’янські народи мали на 
старокиївську спадщину однакові пра-
ва» [18, с. 27].

Таким чином, підсумовує вчений, у 
сучасних етногенетичних дослідженнях 
колишнім політизованим схемам тре-
ба протиставляти всебічні, ґрунтовні та 
конкретні дослідження проблеми укра-
їнського етногенезу.

Історіографію концепції давньорусь-
кої народності досліджує у своїх працях 
український вчений Л. Залізняк [4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. Зокре-
ма, у статті «Походження українців очи-
ма науковців, політиків та фантастів» 
(2007)  [8] він стверджує, що концепцію 
давньоруської народності сформулював 
В. Мавродін у повоєнні роки. Її суть по-
лягала у тому, що нібито держава Русь 
була заснована не українцями на серед-
ньовічному етапі розвитку чи росіяна-
ми, а окремим східнослов’янським етно-
сом  – давньоруською народністю. Саме 
у пізньому середньовіччі з давньорусь-
кої народності постали власне росіяни, 
білоруси та українці. Цікаво, що «ЦК 
КПРС вивела її за межі наукової дискусії 
в політичну площину. Вона стала офі-
ційною радянською схемою історії схід-
них слов’ян і радянські медієвісти були 
вимушені відштовхуватися від неї»  [8, 
с. 227].

Вчений підкреслює, що в наш час 
прибічниками концепції давньорусь-
кої народності є більшість російських 
медієвістів. А загалом у сучасній укра-
їнській науці думки вчених з приводу 
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давньоруської народності розділилися. 
Окремі представники старої генерації 
українських вчених (наприклад, П. То-
лочко) продовжують підтримувати кон-
цепцію давньоруської народності. Мо-
лодша генерація дослідників (О. Моця, 
Ю.  Павленко, О.  Толочко) розуміє під 
давньоруською народністю не етнос, 
а культурно-політичну спільність, яка 
утворилася в державі Русь. Власне, на 
думку Л.  Залізняка, така позиція є за-
переченням самої давньоруської народ-
ності, адже вона виникла саме як етно-
логічна конструкція (про що свідчить 
слово «народність»), тому він відкидає 
саму можливість її існування у форму-
люванні сталінських етнологів 40–50-х 
років XX ст. 

Проблеми походження українського 
народу, а саме її історіографічного ас-
пекту, торкається у своїх дослідженнях і 
відомий український вчений В. Баран. У 
монографії «Давні слов’яни» (1998) [1] в 
окремому підрозділі «Утворення Києво-
Руської держави та етнокультурні про-
цеси» дослідник, вивчаючи етнічні про-
цеси у слов’янському світі у VIII – X ст., 
порушує також проблему давньоруської 
народності. Розглядаючи процеси, які 
відбувалися зі східнослов’янським на-
селенням у VIII – ІХ ст., вчений ставить 
питання: «…  чи справді державотворчі 
процеси і зв’язані з ними всі інші чин-
ники створили ґрунт для злиття усіх цих 
різноплемінних груп у єдину давньо-
руську народність?» [1, с. 146]. В. Баран 
констатує: «Настав час спокійно розібра-
тися, які доцентрові і відцентрові сили 
діяли в Києво-Руському суспільстві, які 
з них і на яких хронологічних етапах пе-
реважили і до яких наслідків вони при-
вели» [1, с. 147]. Вирішуючи питання про 
існування давньоруської народності, 

науковець аналізує погляди вчених 
ХІХ  ст., радянських вчених та сучасних 
українських і російських дослідників. 
В. Баран наголошує, що російські, біло-
руські та українські історики радянсько-
го періоду – К. Гуслистий, В. Довженок, 
Б.  Греков, М.  Тихомиров, Б.  Рибаков та 
інші – розглядали проблему походження 
слов’янських народів «в плані політичної 
та етнічної єдності східнослов’янських 
племен, особливо в умовах Києво-Русь-
кої держави» [1, с. 151]. 

Проаналізувавши погляди україн-
ських вчених ХІХ  ст., радянських та 
сучасних українських і російських до-
слідників, В. Баран аргументовано 
спростовує тезу про існування давньо-
руської народності і стверджує, що укра-
їнський етнос утворився ще до появи 
Києво-Руської держави й не був складо-
вою частиною ні давньоруської, ні вели-
коруської етнічних спільнот.

Розвиток та становлення давньо-
руської народності дослідила Н. Юсова 
у монографії «Давньоруська народність: 
зародження і становлення концепції в 
радянській історичній науці (1930-ті  – 
перша половина 1940-х рр.)» (2006) [27], 
у якій подала широку часопросторо-
ву ретроспективу генезису, розвитку 
та становлення концепції, виокремила 
ідейні основи, теоретичне підґрунтя та 
назвала політико-ідеологічні чинники, 
що зумовили її створення і затверджен-
ня в радянській історичній науці.

Розглядаючи політико-ідеологічні 
пе редумови виникнення концепції, вче-
на зазначила, що на початку 30-х років 
у зв’язку з «утвердженням сталінського 
варіанту тоталітаризму»  [27, с.  121] по-
стало питання історичного обґрунту-
вання створення багатонаціонального 
СРСР, і це породило потребу шукати 
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ідеологічні конструкції, які б могли по-
казати споконвічну спільність історич-
ного процесу у східних слов’ян і зміц-
нити загальнорадянську патріотичну 
ідеологію. Для цього найбільш придат-
ною виявилася концепція про Київську 
Русь як спільну східнослов’янську дер-
жаву, про що й вели мову в 30-х роках 
ХХ ст. спершу історики УРСР К. Гуслис-
тий та Ф. Ястребов, а потім і російський 
історик Б. Греков. Саме ця концепція 
«створювала органічне підґрунтя для 
виникнення іншої наукової побудови  – 
концепції про спільноруську етнічну 
спільноту доби Київської Русі – давньо-
руську народність» [27, с. 122], «спільно-
го предка східнослов’янських народів, 
які сформувалися внаслідок розпаду да-
ної етноспільноти» [27, с. 179]. 

Ще одним ідеологічним чинником, 
що вплинув на прискорення етногене-
тичних досліджень, на думку Н. Юсової, 
була потреба протидіяти нацистським 
расовим доктринам. Вчена також зазна-
чила, що на генезис концепції значно 
вплинуло приєднання західноукраїн-
ських та західнобілоруських регіонів 
до СРСР. Цей чинник актуалізував кон-
цепцію «возз’єднання українців і біло-
русів з росіянами», а отже, і концепцію 
«руського» («давньоруського») народу 
як їхнього спільного предка. Н.  Юсова 
вважала, що вагому роль у поширен-
ні цих конструкцій відіграв В.  Пічета. 
Окрім нього, наприкінці 1930-х – на по-
чатку 1940-х  рр. найбільший внесок у 
формування концепції зробили Б. Гре-
ков та М.  Державін. У роки німецько-
радянської війни (1941–1945) станов-
лення концепції прискорилося. Це було 
пов’язано з необхідністю мобілізувати 
усі слов’янські народи для боротьби з 
фашистами. У цей період, зауважила 

Н. Юсова, у дослідженнях фундаторів 
вчення, а яскраво це простежується в 
працях М. Петровського, «відчутно при-
сутні елементи […] ідеології єдності і со-
лідарності слов’янських народів», і «ця 
ідеологія особливо проявлялася в показі 
спільної боротьби східних слов’ян про-
ти зовнішніх ворогів» [27, c. 322–323]. І 
саме М. Петровський, на думку Н. Юсо-
вої, в 1942 р. у своїх етногенетичних роз-
робках «вперше концентровано сфор-
мулював та охарактеризував основні 
положення й аргументи стосовно ознак 
єдності та спільності «єдиного народу» 
Київської Русі – предка білорусів, росіян, 
українців» [27, с. 323]. У тому ж 1942 р. 
з’являються статті історика-медієвіста 
О. Удальцова, в яких «визначено основ-
ні етнічні категорії та їхню історичну 
еволюцію, аргументовано вживання 
етнокатегорії «народність» до періодів 
розвитку людства докапіталістичних 
формацій»  [27, с.  323]. У своїх працях 
він спирався на методологію, розробле-
ну в статті Й. Сталіна «Марксизм і на-
ціональне питання» та в глотогонічній 
теорії М. Марра. 

Заключною ланкою у процесі фор-
мування концепції давньоруської на-
родності, за твердженням Н. Юсової, 
стала праця В.  Мавродіна «Утворення 
давньоруської держави», яка вийшла 
1945  р. Робота над нею тривала про-
тягом 1942–1944  рр., у ній були втілені 
напрацювання вченого попередніх ро-
ків у сфері проблематики походження 
народності східних слов’ян. Н. Юсо-
ва наголосила, що у монографії «дав-
ньоруська народність» трактується як 
проміжна етноспільнота «між давні-
ми східно слов’янськими племенами та 
пізньосередньовічними народностя-
ми»  [27, с.  324]. Саме стосовно до цієї 
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етноспільноти вперше в радянській іс-
торіографії було вжито слово «предок» 
щодо білорусів, росіян та українців.

Отже, згідно з версією Н. Юсової, 
концепція давньоруської народності 
оформилася в історичній науці СРСР 
у першій половині 1940-х років. Вона 
спиралася на ідейні та концептуально-
теоретичні положення минулих поко-
лінь дослідників дорадянського часу й 
на концептуально-теоретичні розробки 
у гуманітарних галузях періоду 1920  – 
1930-х – початку 1940-х рр. 

Розпочинаючи історіографічний 
аналіз етногенетичних концептів укра-
їнських радянських дослідників, хочемо 
наголосити, що згідно з тогочасною офі-
ційною версією радянської історичної 
науки український народ виник не рані-
ше ніж у ХІV – XV ст., а до цього часу іс-
нувала давньоруська народність – спіль-
ний предок російського, українського та 
білоруського народів.

Одним із перших на території Укра-
їни почав розробляти концепцію дав-
ньоруської народності вчений В. Довже-
нок. У статті «Древньоруська народність 
і спільність походження російського, 
українського і білоруського народів» 
(1954) він подає своє бачення щодо її 
формування та розвитку [3]. Так, у схід-
них слов’ян процес розкладу первісно-
общинного ладу та виникнення класово-
го суспільства відбувався нерівномірно і 
почався в першій половині І тис. на лі-
состеповій території насамперед у тих 
племен, які були відомі візантійським 
письменникам VI  – VII  ст. під назвою 
антів. Дослідник підтримує погляди ра-
дянських вчених, які вважали, що на 
території середнього Дніпра прожива-
ла людність під назвою «рус», яка дала 
свою назву всьому східнослов’янському 

населенню. Зокрема, В. Довженок пого-
джується з думкою Б. Рибакова, за якою 
«рус»  – одне із племен, що входило до 
антського союзу і в історичних джерелах 
VI  ст. було відоме під цим же ім’ям  [3, 
с. 34]. 

Науковець вказує на те, що «союз 
споріднених племен у східних слов’ян на 
лісостеповій території в середині першо-
го тисячоліття н.е. засвідчений історич-
ними джерелами», а доказом певної те-
риторіальної спільності східних слов’ян 
лісостепової території в середині першо-
го тисячоліття виступають праці візан-
тійських письменників [3, с. 35].

Таким чином, у середині першої по-
ловини першого тисячоліття нової ери 
спостерігається певна єдність терито-
рії, мови та звичаїв східнослов’янського 
населення. Але ця спільність, на думку 
В.  Довженка, ще не виявилася достат-
ньою для створення народності: слабкою 
була консолідація племен, що формува-
ли цю спільність; окремі племена ще збе-
рігали свою відокремленість. Крім того, 
процес консолідації східнослов’янських 
племен у цей період відбувався нерів-
номірно і поширювався не на всю те-
риторію, заселену східними слов’янами. 
Зокрема, північні східнослов’янські 
племена ще зберігали в цей час родо-
вий устрій і жили відокремлено. Отже, 
«… перша половина і середина першого 
тисячоліття н.е. в історії східних слов’ян 
були періодом, коли одночасно з розкла-
дом первіснообщинних відносин почав-
ся процес складання древньоруської на-
родності» [3, с. 36−37].

На думку вченого, у другій поло-
вині першого тисячоліття н.е. антське 
об’єднання розпалося, що могло бути 
пов’язано з Великим переселенням на-
родів, а зокрема – з аварським нападом. 
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Однак розпад антського об’єднання 
не припинив та не сповільнив процесу 
суспільного розвитку східних слов’ян. 
Вчений зауважував, що археологічні 
пам’ятки цього періоду свідчать про 
подальший розвиток усіх галузей сус-
пільного життя, що відбувався як на 
південній території Лісостепу, на тери-
торії колишнього антського об’єднання, 
так і на північній лісовій території, де 
проживала частина слов’янських та 
неслов’янських племен  [3, с.  37]. Таким 
чином, констатував дослідник, у дру-
гій половині першого тисячоліття н.е. 
на всій території розселення східних 
слов’ян утворилися однакові умови для 
етнічного розвитку, консолідація племен 
в окремі територіальні об’єднання відбу-
лася як у південних лісостепових, так і в 
північних лісових районах [3, с. 38]. 

Подальший розвиток етнічної кон-
солідації племен лісостепових райо-
нів, на думку В. Довженка, виявився у 
зникненні численних племен антів, що 
входили до антського союзу племен, та 
появі на їх місці кількох великих тери-
торіальних об’єднань. Вчений підтримує 
тезу більшості радянських вчених-іс-
ториків про те, що давньоруські пле-
мена, названі у «Повісті минулих літ», 
не були племенами, характерними для 
первіснообщинного ладу, усі явища та 
факти з життя східнослов’янських пле-
мен, які подає літопис, вказують на те, 
що літописні племена були територіаль-
ними організаціями, які об’єднували по 
кілька племен, які походять від первіс-
нообщинного періоду, а також мали ве-
ликі розміри, не характерні для племен 
родового ладу  [3, с.  38]. Від себе В.  До-
вженок додає, що, незважаючи на наяв-
ність власних особливих етнографічних 
рис, «в процесі історичного розвитку 

ці об’єднання вступали в економічні і 
культурні зв’язки, внаслідок чого зникла 
різниця, що існувала між ними, склада-
лась етнічна спільність на всій території, 
заселеній східнослов’янськими племена-
ми» [3, с. 38−39]. Врешті-решт, саме VI – 
VIII  ст. в історії східного слов’янства 
стають «періодом оформлення давньо-
руської народності, яка утворилася в 
процесі розкладу родового ладу, виник-
нення класового суспільства і консолі-
дації племен на всій східнослов’янській 
території» [3, с. 39].

Етнічний процес у період існуван-
ня Давньоруської держави, на думку 
В.  Довженка, відбувався шляхом по-
дальшої консолідації давньоруської на-
родності та асиміляції нею тюркських 
елементів на півдні та фінських на пів-
ночі. Держава активно «сприяла кон-
солідації давньоруської народності й 
асиміляції неслов’янських племен»  [3, 
с.  40]. А етнічна єдність давньоруської 
народності проявлялася у єдності мате-
ріальної та духовної культури, у спіль-
ності мови, а також знайшла своє відо-
браження у давньоруській літературі та 
мистецтві. Це, на думку В.  Довженка, 
«відбивало об’єктивний процес консо-
лідації древньоруської народності, який 
не припинявся аж до часів татарської 
навали, незважаючи на посилення полі-
тичної відокремленості феодальних кня-
зівств» [3, с. 41]. 

Період ХІ – ХІІІ ст. в історії Київської 
Русі науковець характеризує як вищий 
етап суспільного розвитку порівняно 
з попередніми періодами і додає, що 
взаємозв’язки між давньоруським насе-
ленням різних районів у цей період теж 
були більш тривалими і міцними, ніж у 
попередніх періодах. Саме через те, що 
послідовне об’єднання давньоруського 
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населення знаходилося в прямій залеж-
ності від економічного, культурного і 
соціального розвитку Давньої Русі і є 
таким прогресивним та поступальним 
процесом, як і економічний та культур-
ний розвиток Давньої Русі, в ХІ – ХІІІ ст. 
відбувалася подальша консолідація дав-
ньоруської народності [3, с. 43]. 

В. Довженок вважає помилковими 
погляди деяких радянських вчених, які 
пояснюють розпад давньоруської на-
родності і утворення на її основі трьох 
східнослов’янських народів явищами 
феодальної роздробленості. Державна 
роздробленість, на його думку, не визна-
чила державного розпаду давньоруської 
народності, протягом всього періоду іс-
нування Київської держави і до часів 
татарської навали відбувався процес не 
диференціації, а консолідації давньо-
руської народності [3, с. 43–44]. 

Негативне значення татарської на-
вали науковець вбачає у тому, що «вона 
роз’єднала сили опору руського наро-
ду […] і цим сприяла завоюванню русь-
ких земель татарами», та зауважує, що 
ця страшна навала не тільки підірвала 
економічний розвиток Київської Русі, а 
й порушила єдність давньоруського на-
роду і призвела до відособлення окре-
мих частин давньоруської народності і 
утворення трьох східнослов’янських на-
родів [3, с. 45].

Таким чином, згідно з поглядами 
В.  Довженка, українська народність ви-
никла не раніше ніж у ХІV ст., а до того 
існувала єдина давньоруська народність, 
яка утворилася в VІ – VІІ ст. і проісну-
вала до ХІІІ  ст. На думку вченого, при-
чини розпаду давньоруської народності 
слід шукати в історичній ситуації ХІІІ – 
ХІV  ст., коли були порушені зв’язки 
між руськими землями, давньоруський 

народ було роз’єднано і поділено між ін-
шими державами.

Свої погляди на етногенез україн-
ського народу виклав К. Гуслистий у 
статті «Утворення української народ-
ності» (1960)  [2]. На початку статті він 
дає визначення поняття «народність». 
Зокрема, «під народністю радянські іс-
торики та етнографи розуміють етнічну 
спільність перших класових формацій – 
рабовласницької та феодальної» [2, с. 39]. 
Водночас, згідно з К. Гуслистим, «народ-
ність йде за родом і племенем – катего-
ріями первіснообщинного суспільства і 
передує буржуазній нації, що формуєть-
ся в зв’язку з зародженням і розвитком 
капіталістичних відносин» [2, с. 39].

Аналізуючи погляди радянських 
вчених щодо давньоруської народності, 
які вважали, що вона склалася в ран-
ньофеодальну епоху «на основі злиття 
слов’янських племен, які були спокон-
вічними жителями Східної Європи», до-
слідник стверджує, що східні слов’яни 
напередодні утворення Київської Русі 
поділялися на ряд племен і усі ці племе-
на виступають у «Повісті минулих літ» 
під спільною назвою «Русь»  [2, c. 40]. 
Отже, термін «Русь» місцевого давньо-
го походження і спочатку закріпився за 
південною частиною східних слов’ян, 
що заселяли Середнє Придніпров’я, 
а згодом ця назва поширилася на всі 
східнослов’янські племена.

На думку К. Гуслистого, «… з розкла-
дом первіснообщинного ладу і розвитком 
класового суспільства східнослов’янські 
племена протягом VI – IX ст. злилися в 
єдину східнослов’янську, древньоруську 
народність», а найважливішою областю 
формування цієї народності було Серед-
нє Подніпров’я, а також землі на схід від 
Дніпра по Сейму та Десні [2, с. 40]. 
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З утворенням Київської держави 
вчений пов’язує консолідацію у ІХ  –
ХІ ст. усіх східнослов’янських земель від 
Карпат до Волги, коли «давньоруська 
народність асимілювала частину тюрк-
ських степових племен Причорномор’я 
(печенігів, половців та ін.), угро-фін-
ських племен Поволжя і Півночі та пле-
мен балтійських мов (наприклад, голядь, 
частину ятвягів)» [2, с. 40].

Вчений вважає, що в ІХ  ст. давньо-
руська народність вже була сформована 
і протягом Х  – ХІ  – поч. ХІІ  ст. продо-
вжує консолідуватись і розвиватись, 
тож можна стверджувати, ці століття 
були періодом її розквіту  [2, с.  42]. По-
дальший розвиток феодалізму призво-
дить до зміни старого племінного поділу 
давньоруської народності на поділ тери-
торіальний  – на окремі феодальні зем-
лі з їх територіальними діалектами, що 
утворилися з племінних діалектів. Таким 
чином, на його думку, спільність дер-
жавного і політичного життя, спільність 
мови, культури та спільність боротьби 
проти зовнішніх ворогів (Візантії, пече-
нігів, половців та ін.) сприяла розвитку 
у населення різних частин Давньорусь-
кої держави свідомості єдності Руської 
землі, єдності давньоруської народності. 
Проте, підкреслює К. Гуслистий, єдина 
древньоруська народність не стала стій-
кою етнічною спільністю. Це зумовлено 
перш за все тим, що економічні зв’язки 
між окремими землями, що входили до 
складу Київської держави, були дуже 
слабкими (переважало натуральне гос-
подарство), а мовні, культурні та етно-
графічно-побутові особливості племен 
в надрах давньоруської народності не 
встигли стертися [2, c. 43].

Дослідник охарактеризував пе-
ріод феодальної роздробленості 

Давньоруської держави (ХІ – друга поло-
вина ХІІ ст.) і прийшов до висновку, що 
«дальший суспільно-економічний і куль-
турний розвиток і нові політичні умови, 
в яких опинилися різні древньоруські 
землі в період феодального роздроблен-
ня (ХІІ – ХІІІ ст.), визначили процес від-
особлення окремих частин древньорусь-
кої народності і складання передумов 
для формування на її основі трьох брат-
ніх східнослов’янських народностей  – 
росіян, українців та білорусів» [3, с. 43]. 
Також він називає обставини, які при-
звели до захоплення східнослов’янських 
земель іноземними державами та по-
силили роз’єднаність населення. На-
самперед це татаро-монгольська навала 
першої половини ХІІІ ст., наслідком якої 
стало руйнування давньоруських земель 
та відрив південно-західних земель і За-
хідної Русі від Північно-Східної [2, c. 43]. 

Вчений підкреслював, що роздроб-
лення Києво-Руської держави на ряд 
окремих феодальних князівств сприяло 
поглибленню місцевих культурно-побу-
тових особливостей, проте, незважаючи 
на зростання феодальної роздробленості 
та утворення у зв’язку з цим нових еко-
номічних, політичних і культурних цен-
трів, «східне слов’янство і в період фео-
дальної роздробленості становило ще в 
основному єдину древньоруську народ-
ність, хоч саме на кінець цього періоду в 
розвитку окремих частин Русі склалися 
місцеві господарські, етнографічно-по-
бутові, культурні і мовні особливості, 
які лягли в основу формування трьох 
споріднених східнослов’янських народ-
ностей» [2, с. 44].

На думку К. Гуслистого, саме загар-
бання після татаро-монгольської на-
вали українських земель Литовським 
князівством та Польським королівством 
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сприяло етнічному відособленню насе-
лення України і Білорусії від Північно-
Східної Русі  [3, с.  45]. Загалом процес 
складання української народності най-
інтенсивніше відбувався в ХІV – XV ст. 
і приблизно з цього часу «українська на-
родність […] поряд з російською і біло-
руською вже виступає як окрема етнічна 
спільність» [2, c. 45].

Отже, на думку дослідника, «укра-
їнська народність утворилася шля-
хом злиття і змішування в основному 
слов’янського населення відособлених 
південно-західних древньоруських зе-
мель», хоча в процесі формування укра-
їнської народності «з нею зливались 
і змішувались також елементи поль-
ські, литовські, молдавські, тюркські  
та ін.» [2, с. 45]. 

Таким чином, згідно з поглядами 
К.  Гуслистого, український етнос оста-
точно сформувався у ХІV  – XV  ст. на 
основі слов’янського населення півден-
но-західних давньоруських земель, а до 
того у ІХ  – ХІІІ  ст. існувала єдина дав-
ньоруська народність. Вчений переко-
наний, що, сформувавшись в основному 
приблизно в ХІV – XV ст., українська на-
родність у ХVI – XVII ст. продовжує роз-
виватись і консолідуватись, а визвольна 
боротьба українського народу, яка роз-
горнулася в середині XVII ст., стала по-
чатком перетворення української народ-
ності в націю.

Свій погляд на процес формування, 
розвитку та розпаду давньоруської на-
родності подає М. Котляр у книзі «Іс-
торичне минуле українського народу та 
зарубіжні фальсифікатори» (1974)  [20]. 
Зокрема, він зазначає, що сучасна ра-
дянська наука початок формування дав-
ньоруської народності відносить до VI – 
IX ст. У цей час відбулося «відособлення 

східних слов’ян (предків російського, 
українського і білоруського народів) 
від слов’ян західних (предків чехів, по-
ляків та ін.) і південних (предків болгар, 
сербів, хорватів тощо)»  [20, с.  32]. Вче-
ний стверджує, що після відособлення 
східних слов’ян від західних і північних 
«окремі племінні союзи, а також насе-
лення різних областей і земель східних 
слов’ян у VI  – IX  ст. зливалися в дав-
ньоруську народність, яка поступово 
об’єднала весь східнослов’янський світ», 
так «утворилася історична спільність 
людей, зв’язаних між собою відносною 
єдністю території, мови, культури, еко-
номіки»  [20, с.  32]. М.  Котляр уточнює, 
що радянські вчені Б. Рибаков, М. Тихо-
миров та А.  Насонов основною терито-
рією давньоруської народності називали 
Середнє Подніпров’я. Ця територія мала 
вигляд своєрідного трикутника, верши-
нами якого були Київ, Чернігів, Пере-
яслав, і назву «Руська земля». Згідно з 
літописами ХІ–ХІІ ст., давньоруська на-
родність тоді населяла також території 
нинішньої Білорусії та північно-західних 
областей Росії, зокрема Новгородської й 
Псковської. Власне, на думку М. Котля-
ра, давньоруській народності, швидше 
за все, передували етнічні утворення, які 
«вже не були племенами, ні племінними 
союзами в буквальному розумінні цього 
слова, але ще не склалися в народності 
(наприклад, поляни, кривичі, полоча-
ни)» [20, с. 32].

Однією із головних ознак давньо-
руської народності науковець називає 
мову, що відповідало поглядам радян-
ських лінгвістів, які вважали, що «у VII – 
ІХ  ст. племінні мови східних слов’ян 
поступово зливалися, утворюючи мову 
давньоруської народності, про наявність 
якої вже свідчать пам’ятки писемності 
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Х – ХІ ст.» [20, с. 33]. Також, на його дум-
ку, утворенню давньоруської народності 
сприяла єдність політичного і держав-
ного життя. А утворення Давньоруської 
держави «сприяло спільності культури 
і релігії, появі та утвердженню серед її 
людності понять національної єдності 
Русі та давньоруського народу» [20, с. 34].

Отже, дослідник переконаний, що 
дав ньоруська народність остаточно 
сформувалась у ІХ  ст. на межі первіс-
но  общинного і феодального ладу, 
в епоху раннього феодалізму і була 
«спільним етнічним предком трьох схід-
но  слов’янських народностей: російської, 
української та білоруської», а названі на-
родності утворилися протягом кінця 
ХІІ – ХV ст. в період розвинутого феода-
лізму [20, с. 32].

В цілому, підсумовує М. Котляр, «до-
слідження, проведені на основі всебічно-
го аналізу і вивчення комплексу джерел, 
неспростовно свідчать про те, що Київ-
ська держава ІХ  – ХІІ  ст. була населена 
давньоруською народністю, на етнічній 
основі якої під впливом поглиблення 
процесів феодалізації утворилися росій-
ська, українська та білоруська народнос-
ті» [20, с. 38].

Отже, згідно з концепцією М. Котля-
ра, складання давньоруської народності 
відбувалося в чотири етапи: 

Перший етап – формування давньо-
руської народності (VI  – VIII  ст.)  – су-
проводжувався складанням єдиного 
державного об’єднання, про яке згаду-
ється в західноєвропейських хроніках і 
східних джерелах VIII – IX ст. 

Другий етап  – консолідація давньо-
руської народності (ІХ  ст.). Утворення 
Києворуської держави активно сприяло 
процесам консолідації давньоруської на-
родності. 

Третій етап  – розвиток давньо-
руської народності (ІХ  – ХІІ  ст.). У цей 
період завершилося об’єднання всіх 
східнослов’янських земель навколо 
основного ядра з центром у Києві.

Четвертий етап  – кінець ХІІ  – 
ХV  ст.  – поступовий розпад давньо-
руської народності й утворення трьох 
східнослов’янських народностей: росій-
ської, білоруської і української.

Таким чином, згідно з поглядами 
М. Котляра, давньоруська народність 
сформувалась протягом VI  – VIII  ст., у 
ІХ столітті проходив процес її консолі-
дації, у ІХ  – ХІІ століттях вона досягла 
найбільшого розвитку, а в кінці ХІІ  – 
ХV  ст. відбувається поступовий розпад 
давньоруської народності й утворення 
на її основі трьох східнослов’янських 
народностей: російської, білоруської і 
української. На думку вченого, для дав-
ньоруської народності в ІХ – ХІІ ст. була 
характерна спільність території, певна 
спільність господарського життя, а та-
кож певна спільність матеріальної й ду-
ховної культури, яка проявлялась у по-
буті, народних традиціях, архітектурі, 
мистецтві, усній народній творчості.

Питання походження українців та 
основні етапи їхньої етнічної історії 
висвітлені у праці С. Макарчука «Укра-
їнський етнос (Історичний розвиток)» 
(1990)  [21]. Науковець аналізує такі по-
няття, як народ, етнос, нація; осмислює 
виділення українського етносу з-поміж 
інших народів; історичні етапи розвит-
ку українського народу у ХІІ – ХVII ст.; 
Руїну другої половини ХVII ст.; нищення 
національної державності українського 
народу та історичні етнотопоніми й ет-
ноніми українців. С. Макарчук дотри-
мується концепції пізньосередньовіч-
ного походження українського народу, 



159Українознавство №3 (64) 2017

Шакурова О. Етногенетичні концепції українських...

погоджуючись з панівною на той час 
точкою зору, що у добу Київської Русі 
існував лише один давньоруський на-
род [21, с. 9].

На думку вченого, зовсім недостат-
ньо підстав для гіпотези про існування 
окремого південноруського народу в Х – 
ХІІ ст. Навпаки, були присутні такі визна-
чальні загальноруські етноконсолідуючі 
ознаки, як: по-перше, загальноруська ет-
нічна і національно-державна свідомість, 
що яскраво проявляються в писемних 
пам’ятках тієї доби («Слово о полку Іго-
ревім», «Слово о погибелі Руської землі», 
«Повість временних літ», «Слово о законі 
і благодаті» Іларіона тощо); по-друге, для 
всієї давньоруської держави сувереном 
залишався родинно-єдиний клас вищих 
феодалів, що виводив своє походження 
з династії Рюриковичів і не поділяв себе 
етнічно; по-третє, від часу прийняття 
християнства на території всієї Русі по-
ширилася в основі своїй єдина літера-
турна мова, яка згодом розділилася на 
церковнослов’янську і давньоруську 
мови світського вжитку; по-четверте, 
археологічні літературні пам’ятки роз-
кривають високий ступінь єдності ма-
теріальної культури всіх руських земель, 
особливо тих її компонентів, якими по-
слуговувалися панівні класи і військова 
дружина (одяг, зброя, тактика ведення 
воєнних дій, містобудування тощо); по-
п’яте, державна єдність Київської Русі у 
Х – на початку ХІІ ст.; по-шосте, христи-
янська релігія [21, с. 10–11].

Водночас С. Макарчук наголошує, 
що все-таки витоки сучасного україн-
ського народу з його регіональною щодо 
всіх руських земель етнічною свідоміс-
тю та мовною системою і традиційною 
культурою варто шукати у часи Київ-
ської Русі [21, с. 10–11].

Отже, на думку С. Макарчука, у часи 
Київської Русі існував цілісний давньо-
руський народ, а його єдність базувала-
ся на таких елементах: загальноруська 
етнічна і національно-державна свідо-
мість; спільність давньоруської еліти; 
єдина давньоруська літературна мова; 
єдність матеріальної культури панівних 
класів; державна і релігійна єдність Ки-
ївської Русі. Лише після занепаду Києво-
руської держави і дезінтеграції дав-
ньоруської народності у ХІІ  – ХVІІ  ст. 
відбувається зародження і формування 
українського народу.

Свою періодизацію формування 
української народності подає Г.  Сергі-
єнко у книзі «Українська народність: 
нариси соціально-економічної та етно-
політичної історії» (1990)  [22]. Так, за 
визначенням автора, перший період іс-
торії української народності охоплює 
від ХІІ до середини ХVII  ст. та умовно 
може бути поділений на три етапи: пер-
ший етап (ХІІ  – ХІІІ  ст.)  – зародження 
первісних ознак української народності; 
другий етап (ХIV – XV ст.) – формуван-
ня складових елементів (ознак) україн-
ської народності; третій етап (ХVI – пер-
ша половина ХVIІ ст.) – етап подальшої 
консолідації української народності [22, 
с. 40].

Характеризуючи весь перший період 
(ХІІ  – середина ХVIІ  ст.), дослідник за-
уважує, що «у цей період на Україні скла-
далася феодальна суспільно-економічна 
формація, формувалася мова, визначи-
лася територія розселення і постійного 
проживання українців, розвивалася ет-
нічна самосвідомість української народ-
ності, наростали визвольний рух проти 
панування іноземних феодалів, праг-
нення до створення власної державнос-
ті» [22, с. 40].
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На першому етапі (ХІІ – ХІІІ ст.) пер-
шого періоду в надрах давньоруської на-
родності зароджуються первісні ознаки 
української народності: територія розсе-
лення, мова, культурно-економічні осо-
бливості, етнічна назва, громадський по-
бут і звичаї. Г. Сергієнко зазначає, що «у 
період феодальної роздробленості Дав-
ньоруської держави історично склали-
ся Київська, Переяславська, Чернігово- 
Сіверська, Подільська, Волинська й 
Галицька землі, а також Північна Букови-
на і Закарпаття» [22, с. 40]. Ці землі стали 
етнічною основою формування україн-
ської народності, а Середнє Подніпров’я, 
яке включало землі Київщини, Переяс-
лавщини і Чернігівщини, центром якого 
був Київ, і стало історичним осередком 
формування української народності. У 
цей час виникає етнічна назва «Украї-
на», яка згодом стає власною назвою усіх 
південноруських земель, активно форму-
ється розмовна мова української народ-
ності [22, с. 41]. Отже, констатує вчений, 
«… на першому етапі історії української 
народності лише зароджувалися її пер-
вісні ознаки в надрах давньоруської на-
родності; цей процес тривав близько 
двох століть» [22, с. 42].

За Г. Сергієнком, на другому етапі 
(ХIV – XV ст.) відбувалося формування 
складових ознак української народнос-
ті на основі народності давньоруської. 
У цей період «російська, українська та 
білоруська народності в ході подолання 
феодальної роздробленості й боротьби 
за визволення від іноземних загарбни-
ків склалися на порівняно вищому рів-
ні економічного і етносоціального роз-
витку як стійкі етнічні спільності»  [22, 
с. 42].

Третій етап історії української на-
родності (ХVI  – перша половина 

ХVII  ст.) дослідник пов’язував з проце-
сами подальшої консолідації української 
народності. Цей етап «завершився її ви-
зволенням від іноземних загарбників і 
проголошенням об’єднання України з 
Росією» [22, с. 47].

Отже, констатує Г. Сергієнко, за 
перший період історії української на-
родності відбулися події, які мали ви-
рішальний вплив на її етносоціальний 
розвиток, а саме: «…  в умовах інозем-
ного панування сформувалися основні 
риси (ознаки) української народності як 
етносоціальної спільності, притаман-
ної феодальній суспільно-економічній 
формації: визначилася територія Украї-
ни і утвердилася її самоназва «Україна»; 
склалася українська розмовна мова на 
основі територіальних діалектів і дав-
ньої руської мови; економічні зв’язки 
певною мірою згуртували основні укра-
їнські землі, що почали складатися ще в 
епоху Київської Русі; на основі давньо-
руських надбань і традицій визріли сво-
єрідні риси української етнічної культу-
ри, побуту і звичаїв; виникла українська 
державність у формі козацької респуб-
ліки» [22, с. 47].

Таким чином, за Г. Сергієнком, пер-
вісні ознаки української народнос-
ті зародилися у ХІІ  – ХІІІ  ст., а вже у 
ХIV – ХV ст. здійснюється формування 
етновизначальних ознак української на-
родності і вона стає стійкою етнічною 
спільнотою, а протягом ХVІ  – першої 
половини ХVІІ ст. відбувається подаль-
ша консолідація українців. Вчений пере-
конаний, що лише розпад давньоруської 
народності активно посприяв зароджен-
ню, формуванню та консолідації у ХІІ – 
ХVІІ ст. українського народу.

Відомий археолог П. Толочко у кни-
зі «Давньоруська народність: нариси 
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соціально-економічної та етнополітич-
ної історії» (1990) у розділі «Давньо-
руська народність  – спільна етнічна 
основа російського, українського та 
білоруського народів», зокрема, пише, 
що, «говорячи про географію розселень 
східнослов’янських племен напередодні 
утворення давньоруської держави, слід 
пам’ятати, що йдеться не про малень-
кі племінні угруповання, а про союзи 
племен, а може, й більш значні етнічні 
спільності» [25, с. 57].

П. Толочко посилається на резуль-
тати археологічних розкопок, які по-
казали, що в VІ  – VІІІ  ст. за загальною 
близькістю матеріальної культури 
східнослов’янських племен помітно ви-
ступають регіональні особливості. Вод-
ночас етнографічні особливості більш 
чітко вирізняються у межах великих 
регіонів, які охоплюють територію роз-
селення кількох літописних племен, що 
зумовлено різними географічними умо-
вами, а також сусідством іноетнічного 
населення. Учений наголошував, що 
на півдні та на південному заході групу 
близьких племен становили поляни, сі-
веряни (чернігівські), древляни, дрего-
вичі, іншу групу – уличі, дуліби, волиня-
ни, тиверці, білі хорвати [25, с. 57–58].

Наприкінці ІХ – на початку Х ст. за-
вершився процес формування Київської 
Русі, яка виникла в результаті трива-
лої економічної, політичної і культур-
ної консолідації східних слов’ян, що, на 
думку науковця, проходила в умовах 
складної зовнішньополітичної ситуації, 
яка то прискорювала етноконсолідацій-
ні процеси, то гальмувала їх. У цей час 
продовжувалося переселення народів, 
і численні орди кочовиків періодично 
нападали на землі східних слов’ян  [25, 
с. 63]. 

Посилаючись на літописні свід-
чення про східнослов’янські племена 
ІХ – Х ст., вчений зауважував, що вони 
вказують на важливі етнічні зміни, що 
відбулися у цей час в середовищі східно-
го слов’янства одночасно з процесами 
політичної консолідації, а поширена на 
літописні племена назва «Русь» вказує 
на існування у кінці ІХ – на початку Х ст. 
єдиної давньоруської народності  [25, 
с. 63]. Щодо висловів «Руські гради», «ми 
від роду руського» і т. п., що містяться у 
цей час у договорах Русі з греками (907–
911 рр.), то вони свідчать про почуття єд-
ності усіх східних слов’ян. Інтеграційні 
процеси проходили шляхом підсилення 
мовної спільності  – діалекти зливались 
у мову єдиної народності, що була зро-
зуміла населенню усієї Київської держа-
ви. Також вчений підкреслює, що саме в 
цей час (ІХ – ХІ ст.) активно розвивалася 
давньоруська літературна мова. Поряд з 
мовою активно складалася і територіаль-
на спільність давньоруської народності. 
Консолідація давньоруської народності 
стимулювалась також спільністю еко-
номічного розвитку Київської Русі, вве-
денням християнства на Русі. Одним із 
головних досягнень етнічного розвитку 
східних слов’ян у ІХ  – ХІ  ст. було ста-
новлення спільної руської свідомості, 
що помітно у літературних та писемних 
пам’ятках Київської Русі [25, с. 63].

В цілому, констатує вчений, «…  у 
ІХ  – ХІ  ст. на основі півтора десятка 
східнослов’янських племінних об’єднань 
склалась єдина давньоруська народність, 
головною умовою консолідації якої було 
створення єдиної держави Київської 
Русі» [25, с. 64]. Водночас аналіз етнічно-
го розвитку Русі ХІІ – ХІІІ ст. показує, що 
саме давньоруська народність була од-
ним із елементів єдності давньоруських 
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земель у ХІІ – ХІІІ ст. і являла собою «на-
стільки монолітне етнічне утворення, 
що навіть в умовах іноземного пануван-
ня, спершу монголо-татарських ханів, 
а потім литовських князів, польських і 
угорських королів,  – в різних частинах 
колишньої території Давньої Русі збері-
галось багато спільного у мові, культурі, 
побуті, звичаях, традиціях» [25, с. 71].

Отже, згідно з поглядами П. Толочка, 
у ІХ – ХІ ст. на основі східнослов’янських 
племінних об’єднань склалася єдина 
давньоруська народність, яка у ХІІ  – 
ХІІІ  ст. являла собою монолітне етніч-
не утворення, а її розпад на російську, 
українську та білоруську народності 
відбувся не раніше ніж у ХІV  ст. Вче-
ний наголошує на визначній ролі для 
Центрально-Східної Європи загалом і 
східних слов’ян зокрема давньоруської 
народності, яка згодом стала спільною 
етнічною основою російського, україн-
ського та білоруського народів.

Таким чином, проведений історіогра-
фічний аналіз концепцій пізньосеред-
ньовічного походження українського 
народу засвідчує, що згідно з офіційною 
версією радянської історичної науки 
український народ виникає не раніше 
ніж у ХІV – ХV ст. А до цього часу існу-
вала давньоруська народність – спільний 
предок українського, білоруського та ро-
сійського народів. На думку В. Довжен-
ка, саме монголо-татарська навала по-
рушила єдність давньоруського народу і 
призвела до відособлення окремих час-
тин давньоруської народності та утво-
рення трьох східнослов’янських народів. 
За К. Гуслистим, єдина древньоруська 
народність не стала стійкою етнічною 
спільністю, тому в період фео дального 
роздроблення (ХІІ – ХІІІ ст.) з’являються 
передумови для формування трьох 

східнослов’янських народностей  – ро-
сіян, українців та білорусів, що виника-
ють на основі давньоруської народнос-
ті у ХІV – XV ст. М. Котляр стверджує, 
що російська, українська та білоруська 
народності утворилися протягом кін-
ця ХІІ – ХV ст. Г. Сергієнко подає пері-
одизацію формування української на-
родності, згідно з якою перший період 
історії української народності охоплює 
від ХІІ до середини ХVII  ст. та умовно 
може бути поділений на три етапи. За 
П.  Толочком, давньоруська народність 
у ХІІ – ХІІІ  ст. являла собою монолітне 
етнічне утворення, а її розпад на росій-
ську, українську та білоруську народнос-
ті відбувся не раніше ніж у ХІV ст. 

Проблема походження українсько-
го народу перебувала, перебуває і пере-
буватиме у фокусі зацікавлень наукової, 
освітянської та громадської спільнот. 
Багато дослідників, як професійних, так і 
аматорів, зосереджують свої зусилля на її 
вирішенні. Наразі існує велика кількість 
концепцій українського етногенезу, що 
породжує дискусію з метою наближення 
до історичної істини. Тому маємо надію, 
що наше дослідження допоможе при-
вернути увагу до цієї важливої наукової 
проблематики та посприяє українцям у 
пошуках власних першоджерел.
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O. Shakurova
Ethnogenetic Concepts of Ukrainian Soviet Researchers (1950s–1991)

Abstract
This article analyzes the ethnogenetic concept of Ukrainian Soviet researchers. The analysis of these 

concepts allows seeing the formation of ideological conceptual settings of the Soviet era scientists and 
following the development of the views of a certain part of modern Ukrainian, Belarusian, and Russian 
scholars on the problem of the origin of Ukrainians. The current political situation in Ukraine and the 
world requires an unprecedentedly thorough scientific analysis of Soviet scientific concepts to oppose 
them with a scientifically grounded and verified by factual material version of ethnogeny of Ukrainians. 
The article observes that according to the official version of Soviet historical science, Ukrainian nation 
had not emerged before the 14th–15th centuries, being preceded by the Old Russian nation – a common 
ancestor of Ukrainian, Belarusian, and Russian peoples. According to V. Dovzhenok, it was Mongol 
invasion that violated the unity of Old Russian people and led to their fractional disintegration and 
further formation of three East Slavic nations. According to K. Huslystyi, the unified Old Russian nation 
did not become a stable ethnic community; thus, the period of feudal fragmentation (12th–13th c.) created 
prerequisites for the formation of three Eastern nationalities − Russians, Ukrainians, and Belarusians – 
arising from ancient peoples in the 14th−15th centuries. M. Kotliar states that Russian, Ukrainian, and 
Belarusian peoples formed during the late 12th–15th centuries. H. Serhiienko provides such periods of 
Ukrainian nation formation according to which the first period of the Ukrainian nationality history 
lasts from the twelfth to the middle of the seventeenth century and can be tentatively divided into 
three stages. For P. Tolochko, in the 12th−13th centuries the Old Russian nation was a monolithic ethnic 
formation, its disintegration into Russian, Ukrainian, and Belarusian peoples not happening until the 
fourteenth century. 
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Усім відома фраза «залізного канцле-
ра» Німеччини О. фон Бісмарка «Ворог 
іде туди, де програє вчитель і священик». 
Війна в освітньому континуумі прохо-
дить не лише через матеріальні та люд-
ські ресурси, а в першу чергу через зміст 
освіти. Через освіту закладаються підва-
лини поглядів та ідеологій, стереотипи 
та упередження молодого покоління, яке 
згодом буде вирішувати долю країни. 
Тому, розглядаючи зміст національної 
кримської освіти, необхідно визначи-
ти прорахунки в гуманітарній політиці 
України щодо АР Крим, які призвели до 
нечисленності та слабкості національ-
но свідомого українського електорату. 
Адже на момент анексії півострова у 
2014 р. ровесникам незалежності випов-
нилося 23 роки, а учням, які пішли в 
1991 р. до 1-го класу, – 29, і саме вони як 
патріотично налаштована молодь могли 
б стати вирішальною силою в протидії 
агресору.

Метою нашої статті є дослідження 
забезпечення прав етнічних громад Кри-
му на освіту рідною мовою, функціону-
вання української мови як державної в 
період незалежності України та в умовах 
анексії півострова як проблемне поле 
гуманітарної політики України щодо за-
гроз і викликів суверенітету держави.

На початку ХХІ ст. зусилля наявних 
наукових інституцій НАН України зо-
середилися на підготовці повноцінної 
етнополітичної історії Криму. Детально 
ця проблема розробляється в Інститу-
ті політичних та етнонаціональних до-
сліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 
Зокрема, в 2005 р. була опублікована мо-
нографія «Крим в етнополітичному ви-
мірі» [15].

Культурно-освітню ситуацію Кри-
му, на думку авторів дослідження, 

визначають три фактори: по-перше, спе-
цифічні етнокультурні явища, ідеологіч-
ні стереотипи, успадковані від радян-
ської системи, по-друге, помітний вплив 
на культурно-освітній розвиток спра-
вило відновлення державної незалеж-
ності України і надання йому автономії; 
по-третє, новим чинником культурного 
і духовного життя Криму стало масове 
повернення татар та інших репресова-
них етносів на свою історичну батьків-
щину і зміна етнічного складу населення 
півострова [16, с. 476].

Значну увагу дослідженню культур-
но-освітніх проблем приділяє О.  Кала-
кура, який стверджує, що «вимогою часу 
стало приведення мережі освітніх уста-
нов регіону у відповідність до її етнічно-
го складу, включення культурно-освіт-
ніх процесів автономії в загальну орбіту 
етнокультурного життя України»  [13, 
с. 509].

Проблема освітніх процесів у Криму 
кінця ХХ – поч. ХХІ ст. перебуває в цен-
трі уваги таких дослідників: П. Вольвача, 
В. Лукашенка, С. Кочерги. У своїх стат-
тях П. Вольвач порушує питання про 
розвиток української культури, мови та 
освіти в Криму, наголошуючи на значен-
ні україномовної освіти для становлення 
справжнього громадянина України, від-
повідального представника української 
нації. Внесок у формування нового, 
об’єктивного, уявлення про історію Кри-
му і народів, які здавна населяють його, 
зробила праця В.  Сергійчука «Україн-
ський Крим» [24].

Основу джерельної бази статті ста-
новлять архівні матеріали Державного 
архіву Автономної Республіки Крим.

Для нейтралізації наявних ви-
кликів і загроз недостатньо поклада-
тися тільки на передові досягнення 
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військово-оборонного комплексу чи 
темпи зростання внутрішнього валово-
го продукту. Безпека держави залежить 
ще й від стану згуртованості суспільства, 
поширюваних у його середовищі ідей-
них уподобань, ціннісних орієнтацій, 
вболівання громадян за долю власної 
країни, способів самопрезентації відпо-
відної національної спільноти у світово-
му просторі, нарешті, від її піддатливості 
впливам суміжних духовно-культурних 
ландшафтів [5, с. 6]. Як зазначає З. Бау-
ман, необхідно, щоб суверенітет держа-
ви в законодавчій і виконавчій сферах 
опирався на «триногу» військового, еко-
номічного й культурного сувереніте-
ту [3, с. 51]. 

Особливістю регіонів Криму і Донба-
су є те, що Крим із Севастополем і області 
Донбасу належать до тих регіонів Украї-
ни, де вже за роки незалежності відчут-
но (на 6,5% у Донецькій області і 4,9% – у 
Луганській) зменшилась частка осіб, що 
вважають рідною мовою українську. У 
Криму частка осіб, для яких українська 
бодай на словах є рідною, знизилася з 
13,7% до 10,1%. Серед тих жителів Кри-
му, для кого рідною є українська мова, 
вільно володіють нею 86,2  %  [15, с.  66]. 
Серед тих, хто вважає рідною мовою 
російську, більше половини (53,8%) або 
вільно володіють українською (22,2%), 
або розуміють її і можуть розмовляти 
(31,6%). Абсолютно не володіють україн-
ською мовою – 11,1% [15, с. 66]. 

За даними Всеукраїнського перепису 
населення України 2001 р., в Автономній 
Республіці Крим проживало 24,3 % укра-
їнців, 58,3% – росіян, кримських татар – 
12,0 %, представників інших національ-
ностей – 5,4 %, зокрема, білорусів – 1,4 %, 
татар – 0,5 % тощо [29, с. 19]. Окрема ста-
тистика по місту Севастополю свідчить 

про переважання російського населення 
(71,6 %), майже середньостатистичний 
по Криму відсоток українців (22,4 %) та 
нечисельну кримськотатарську громаду 
(0,5 %) [29, с. 19].

За рідною мовою населення Криму 
розподіляється так: українську як рідну 
визнають 10,1 % населення, російську – 
77,0%, інші мови як рідні – 12,9 % (у тому 
числі кримськотатарську  – 11,4%)  [2, 
с. 5]. Статистичні дані красномовно під-
тверджені у Зверненні голови Керчен-
ського міського товариства «Просвіта» 
ім. Т. Г. Шевченка З.  Ковалюка до всіх 
рівнів влади від 06.07.1999 р. У ньому за-
значалося: «Українці на теренах Криму, 
які навіть за офіційними даними склада-
ють біля 700 тис. чоловік, і досі напере-
додні 8 річниці незалежності України в 
значній мірі не мають можливості реалі-
зувати свої національні та громадянські 
права і перебувають у стані упослідже-
ної національної меншини» [13].

Ю. Гнаткевич висловлює стурбова-
ність з приводу того, що «багато укра-
їнців, які живуть на теренах Південної 
і Східної України та у Криму, втрачають 
уже в умовах самостійної України свою 
національну ідентичність, національно 
розмагнічуються, стають космополітами 
і манкуртами» [1, с. 75]. Політик ствер-
джує, що «зароджується переконання, 
що місцева влада свідомо спрямовує 
свою політику на подальшу русифікацію 
українців Сходу й Півдня України».  [2, 
с. 75]. На думку президента аналітично-
го центру «Відкрита політика» І. Ждано-
ва, «протягом 2004–2008 рр. в Автономії 
відбулася консервація суспільних не-
гативних антиукраїнських настроїв»  [2, 
с. 77]. 

Поділяємо точку зору І. Лосєва: «Київ 
не має жодної стратегії щодо Криму. Досі 
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кримське українство (500 тисяч осіб із 
двох мільйонів кримчан), що могло б 
стати потужною прокиївською силою, 
перебуває в абсолютно занедбаному 
стані забутої діаспори, маючи аж шість 
українських шкіл проти шестисот росій-
ських, не маючи впливових державниць-
ких місцевих ЗМІ, змушене виживати в 
умовах цілодобового впливу україно-
фобських інформаційних структур, по-
збавлене реального права отримати се-
редню і вищу освіту рідною українською 
мовою. Не має Київ ніякої стратегії 
відносно кримськотатарського наро-
ду, проукраїнська позиція абсолютної 
більшості якого значною мірою забезпе-
чила міцність української присутності в 
Криму. Сьогодні Автономна Республіка 
Крим є фактично російською національ-
ною автономією в Україні, де національ-
но-культурні інтереси кримських татар і 
українців майже не представлені» [17]. І 
хоча це інформація станом на 2008 р., на 
жаль, вона була актуальною і на початок 
2014 р., оскільки національно-культурні 
інтереси українців та кримських татар 
за роки незалежності України фактич-
но ігнорувалися українською владою, в 
той час як проросійські настрої посилю-
вались. Комплекс меншовартості укра-
їнців Криму посилювало бачення ними 
потужної підтримки, яку надавала Ро-
сія місцевим росіянам у сфері культури, 
мови, освіти, захисті національних прав 
тощо.

У 1996 р. в Криму, за офіційною звіт-
ністю, функціонували лише одна школа 
з українською мовою навчання (серед-
ня школа № 21 у м.  Сімферополі) та 23 
класи у різних регіонах. Про обсяги 
зросійщення дітей з українських родин 
свідчить інформація міністра освіти 
АР Крим Ю. Подкопаєва, надіслана в 

1997  р. у Представництво Президента 
України в АР Крим. У ній зазначаєть-
ся, що на той час у загальноосвітніх на-
вчально-виховних закладах автономії 
навчалося 314 768 школярів, серед яких 
росіян – 183 218 учнів, українців – 73 843 
та 43 661  – кримських татар. На тере-
нах Криму, де мешкало понад 700 тисяч 
українців, лише одна школа мала статус 
навчального закладу з українською мо-
вою навчання. Повноцінною школою 
з українською мовою навчання навіть 
цей, єдиний на всю автономію, заклад 
назвати важко, адже україномовними у 
ньому були лише кілька початкових кла-
сів. Дивовижно, що з офіційної мініс-
терської звітності у наступному 1998–
1999 н. р. школа № 21 у м. Сімферополі 
як україномовний заклад вже зникає. 
Україномовними міністерство представ-
ляє НВК «Українська школа-гімназія» у 
м.  Сімферополі, Приморську СШ № 20, 
НВК «Алуштинська українська школа-
колегіум» та НВК «Школа-сад» № 15 у 
м. Ялті [6].

У листі № 2102/01-6 від 13.12.1997 р. 
в Раду Міністрів АРК від Міністер-
ства освіти вказується, що станом на 
01.10.97  р. 55  % учнів загальноосвітніх 
шкіл вважають своєю рідною мовою 
російську, 28  %  – українську, 14  %  – 
кримсько татарську, 3 % – інші мови. Від-
повідно до Конституції України Радою 
Міністрів АРК, Міністерством освіти, 
Республіканським комітетом у справах 
національностей і міграцій вжито ряд 
заходів по реалізації чинного законодав-
ства України про мови [10]:

– з 1 вересня 1997  р. українська 
мова та література введені до блоку 
обов’язкових предметів навчального 
плану загальноосвітніх шкіл;

– із 309023 учнів 308042 вивчають 
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українську мову, 941 – не вивчають через 
відсутність учителів української мови;

– з 1 вересня кримськотатарська 
мова та література введені до навчаль-
них планів Криму як навчальні предме-
ти об’ємом 32 навчальні години у 1–11 
класах;

– станом на 1 жовтня 1997 р. 39665, 
або 90,8 %, учнів кримських татар вивча-
ють рідну мову [10];

– у Криму в 1997–1998 н.  р. працю-
вало 14 недільних шкіл, де вивчалися 
вірменська, грецька, болгарська, єврей-
ська, караїмська, кримчацька, німецька, 
чеська мови;

– Постановою Ради Міністрів АРК 
від 27 серпня 1997 р. №260 затверджена 
Програма розвитку мережі шкіл та кла-
сів з українською і кримськотатарською 
мовами навчання, шкіл і класів з двома 
мовами навчання на 1997–2006  рр. Від-
повідно до цього у всіх містах і районах 
Криму розроблені і затверджені рішен-
нями міськвиконкомів і райрад відпо-
відні регіональні програми.

У результаті виконання цієї постано-
ви у 2,5 раза збільшилася кількість учнів, 
що навчаються кримськотатарською мо-
вою ( з 1109 у 1996–1997 н. р. до 2408 у 
1997–1998 н. р.), у 2,4 раза – число учнів, 
що навчаються українською мовою (з 
392 до 937). Навчання кримськотатар-
ською мовою було організовано у 9 ра-
йонах Криму, українською – у 8 із 25 [10].

Вражає той факт, що на основі вка-
заної вище інформації МОН АРК Рада 
Міністрів АРК подає дані до Державного 
комітету України у справах національ-
ностей та міграції про хід виконання 
даної постанови, де вказано, що україн-
ську мову вважають рідною 18 % проти 
28  %, а російську відповідно 66  % про-
ти 55 % [10]. Отже, 10 % україномовних 

громадян за лаштунками високих кабі-
нетів враз стали російськомовними.

Міністерство освіти і науки АР Крим 
не поспішало виконувати урядові дирек-
тиви та накази з центру. На постанову 
Кабінету Міністрів України № 636 «Про 
заходи вирішення політико-правових, 
соціально-економічних та етнічних про-
блем в Автономній Республіці Крим» від 
11.08.1995 р. місцева влада відреагувала 
фактично через два роки. Наприкінці 
серпня 1997 р. Рада Міністрів АРК при-
йняла постанову «Про програму роз-
витку мережі освітніх закладів, класів з 
українською, кримськотатарською мова-
ми навчання шкіл і класів з двома мова-
ми навчання». Тож і не дивно, що станом 
на 1996 р. українську мову та літературу 
як предмет в кримських школах вивчало 
лише 81 % учнів. З 1997 р. вивчення цих 
предметів стало обов’язковим для всіх 
учнів кримських шкіл.

Щодо розвитку мережі загальноос-
вітніх закладів у 1997–1998 н.  р. функ-
ціонувало 3 школи з двома мовами на-
вчання, 6 шкіл – з кримськотатарською 
мовою навчання, 2 школи  – з україн-
ською мовою навчання – одна у м. Сім-
ферополі та приватна школа у Феодосії. 
У школах з російською мовою навчання 
відкрито 45 класів з українською мовою 
навчання (середня наповнюваність 12 
чоловік) і 29 класів з кримськотатар-
ською мовою навчання (середня напо-
внюваність 17 чоловік) [10].

Під тиском українських громадських 
організацій у 1998  р. Радою Міністрів 
АРК була ухвалена Регіональна програ-
ма розвитку загальної середньої осві-
ти в Автономній Республіці Крим на 
1999–2001 рр. У липні 1999 р. Всекрим-
ське товариство «Просвіта» ім.  Т.  Шев-
ченка звернулося з листом до Кабінету 
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Міністрів України, у якому наголошу-
валось на невідповідності цієї освітньої 
програми Конституції України. Кабінет 
Міністрів і Міністерство юстиції Укра-
їни погодилися з вагомими доказами 
кримських вчених і освітян [6].

Знайомство з проектами освітян-
ських чиновників щодо розвитку освіти 
у Криму, на думку П. Вольвача, перекон-
ливо доводить, що Міністерство освіти і 
науки України не мало концептуального 
бачення її розвитку, свідомо приховува-
ло ганебний стан освіти державною мо-
вою і займалося міфотворчістю [10].

Має рацію П. Кононенко, стверджу-
ючи: «Криві дзеркала кримської освіти 
стають гіперболоїдами, бо, зазначивши, 
що в Криму відбуваються значні кіль-
кісні та якісні зміни, автори переходять 
до цинічної міфології: у Криму, мовляв, 
«забезпечено вільний вибір мови на-
вчання», з 1 вересня 1997  р. державна 
мова вивчається як обов’язковий пред-
мет усіма учнями загальноосвітніх за-
кладів» [14, с.199].

Це підтверджують і статистичні дані, 
так, у 1999  р. серед загальної кількос-
ті навчальних закладів (582) з україн-
ською мовою навчання було 4 (0,68  %), 
з російською  – 531 (91  %), з кримсько-
татарською – 7 (1,2 %), з кількома мова-
ми навчання (російською, українською, 
кримськотатарською) – 40 (6,87 %) [11].

За визначенням фахівців Центру 
Разумкова, присутність у Криму укра-
їнської культури і мови (україномовних 
засобів масової інформації, закладів 
освіти і культури) є вкрай незадовіль-
ною. І це викликано не об’єктивними пе-
редумовами, як стверджують автори, а є 
наслідком діяльності певних антиукра-
їнських деструктивних сил, відсутністю 
в керівництві України політичної волі та 

потурання їхній місцевій владі [2, с. 28]. 
Тож і цілком закономірно, що з 583 шкіл, 
що функціонували у Криму в 2014  р., 
лише 7 були україномовними, а з 23,4% 
школярів  – етнічних українців  – дер-
жавною мовою навчалися лише 0,7 % [2, 
с. 28].

Але за цією невтішною статистикою 
на 23 році незалежності України стоять 
ще більш вражаючі факти. Зокрема, з 
дотриманням усіх санітарно-гігієнічних 
норм працювала лише Сімферополь-
ська Українська гімназія, решта шкіл 
знаходились у пристосованих примі-
щеннях переважно дитячих садочків. 
Як приклад, Ялтинський навчально-ви-
ховний комплекс «Гімназія-школа-са-
док» ім. Степана Руданського був втричі 
переповнений, при нормативному на-
повненні 160 дітей у ньому навчалось 
близько чотирьохсот. При цьому бага-
тьом бажаючим доводилось відмовля-
ти в здобутті освіти державною мовою 
через брак учнівських місць. А батьків, 
які наважились віддати дитину до укра-
їнської гімназії в Ялті, можна вважати 
справжніми патріотами. Адже тут були 
відсутні їдальня, спортивний зал, спор-
тивний майданчик, порушувались сані-
тарні норми тощо. 

За роки існування колектив закладу 
отримав дуже багато обіцянок щодо ви-
рішення згаданих проблем від багатьох 
посадовців різних рівнів і в різні часи: 
зверталися до міських голів В. Марчен-
ка, С. Брайка, голів Верховної Ради АРК 
Б. Дейча, А.  Матвієнка, президентів 
України Л. Кучми, В. Ющенка. 

У розпорядженні Кабінету Міні-
стрів України № 146-р від 21 березня 
2002 р. у п. 2 зазначалося: «Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим забезпе-
чити будівництво української школи 
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І–ІІІ ступеня у м. Ялті, починаючи з 2002 
року»  [6]. У цьому ж розпорядженні 
йшлося про те, що Ялтинська міська 
рада передала Адміністрації Президента 
України Юсуповський палац під держав-
ні гарантії будівництва школи з укра-
їнською мовою навчання. Ялтинською 
міською радою була відведена ділянка 
під будівництво нової школи, розробле-
ний сучасний проект, якому так і не су-
дилося бути реалізованим.

Справедливо наголошує П. Вольвач: 
«Хто ж і на яких ідеологічних витоках 
та на якій культурній спадщині буду-
ватиме могутню квітучу Україну? Якщо 
врахувати сьогоденні кримські реалії та 
ідеологію навчання у місцевих загально-
освітніх школах і вищих навчальних за-
кладах, то такої України в Криму навіть 
в осяжному майбутньому будувати буде 
нікому»  [5]. Теза, яка була сформульо-
вана науковцем ще 2003  р., і сьогодні в 
умовах анексії півострова є вкрай акту-
альною. 

За час існування новітньої Укра-
їнської держави найбільш впливові 
кримськотатарські структури (Курул-
тай і Меджліс) залишалися тією опо-
рою української влади, яка допомагала 
їй протистояти сепаратистським про-
російським рухам. М. Джемілєв, глава 
Меджлісу кримськотатарського народу, 
1  лютого  2007  р. зазначив: «Ми реаліс-
ти і прекрасно розуміємо, що в інте ре-
сах кримськотатарського народу бути у 
складі України. Так уже склалося в світі, 
що не може кожна національність мати 
свою державу. Тому у нас це цілком узго-
джується. Ми є громадянами України. 
До речі кажучи, про кримських татар 
говорять, що вони  – основні українці 
в Криму, тому що вони  – основна ор-
ганізована сила, яка активно протидіє 

сепаратистським тенденціям значної 
частини політиків російськомовної біль-
шості в Криму. Ми намагаємося інтегру-
ватися в українське суспільство, навчати 
своїх дітей української мови і зараз серед 
кримських татар значно більше тих, що 
володіють українською мовою, ніж, на-
приклад, серед російськомовного насе-
лення Криму. Але, зрозуміло, не меншого 
значення ми надаємо і збереженню своєї 
рідної мови, своєї національної культу-
ри та ідентичності»  [27]. Незважаючи 
на те, що кримськотатарські громадські 
організації домоглися відкриття на пів-
острові 15  шкіл з кримськотатарською 
мовою навчання, у 2013/14 н.  р. рідною 
мовою здобували освіту 5551 кримсько-
татарська дитина, національно-культур-
ні потреби кримських татар не задоволь-
нялися повністю, кількість навчальних 
місць в кримськотатарських класах не 
відповідала реальним потребам. Однією 
з причин такої ситуації була відсутність 
кваліфікованих педагогічних кадрів, не-
достатнє забезпечення навчальною літе-
ратурою тощо.

Після референдуму в березні 2014 р. 
почався перехід навчальних закладів 
Криму до освітніх стандартів Російської 
Федерації. На сайті Міністерства осві-
ти, науки та молоді окупаційної влади 
розміщено інформацію щодо правового 
регулювання навчання рідною мовою. 
Зокрема, зазначено, що згідно зі статтею 
14 федерального закону від 29.12.2012 р. 
№ 273-ФЗ «Про освіту в Російській Фе-
дерації» громадяни Росії мають право на 
отримання дошкільної, початкової (1–4 
класи) і основної загальної (5–9 класи) 
освіти на рідних мовах, а також право 
на вивчення рідних мов (1–11 класи) в 
межах можливостей, що надаються сис-
темою освіти [20].
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Статтею 10 Конституції Республіки 
Крим від 11.04.2015  р. визначено, що 
державними мовами в Республіці Крим 
є російська, українська і кримськотатар-
ська. Стаття 19 Конституції Республіки 
Крим регламентує право кожного гро-
мадянина на користування рідною мо-
вою, на вільний вибір мови спілкування, 
виховання, навчання і творчості [20].

Відповідно до частини 2 статті 11 За-
кону Республіки Крим від 06.07.2015  р. 
№  131-ЗРК / 2015 «Про освіту в Респу-
бліці Крим» реалізація прав громадян на 
навчання рідною мовою та вивчення рід-
них мов забезпечується створенням не-
обхідної кількості відповідних освітніх 
організацій, класів, груп, а також умов 
для їх функціонування. Викладання і 
вивчення рідної мови мають державну 
акредитацію освітніх програм, здійсню-
ються відповідно до федеральних і дер-
жавних освітніх стандартів.

Підставою для навчання україн-
ською і кримськотатарською мовами, а 
також вивчення рідних мов є заяви бать-
ків (законних представників).

Однак українська мова, яку окупа-
ційна влада визнала однією із держав-
них, майже повністю зникла з освітнього 
простору Криму. Це підтверджує інфор-
мація підконтрольного Росії Міністер-
ства освіти, науки й молоді Криму, у по-
точному навчальному році функціонує 
1 загальноосвітній заклад з українською 
мовою навчання (9 класів, 132 учні): Му-
ніципальна бюджетна освітня установа 
«Школа № 20» м. Феодосії, крім того, на 
базі загальноосвітніх навчальних закла-
дів з російською мовою навчання відкри-
ті класи з українською мовою навчання 
(в 12 школах 19 класів, 239 учнів). Отже, 
станом на 1 вересня 2016 р. на території 
АР Крим середню освіту українською 

мовою отримувала тільки 371 дитина 
(0,2 %) [18]. 

Згідно з дослідженням аналітичного 
центру у 2016 р., за три роки російської 
влади кількість дітей, які навчаються 
українською мовою, скоротилась у 37 
разів, а кількість українських класів у 
Криму зменшилася майже в 30 разів 
(із 829 у 2013 р. до 28 у 2016 р.) [1, с. 2]. 
Додамо до цього майже стовідсоткове 
навчання російською мовою в системі 
спеціальної й вищої освіти й отримаємо 
реальну картину, яка повністю спросто-
вує слова окупаційної влади Криму. Так, 
після анексії Криму одна з державних 
мов півострова, яку такою визнала сама 
окупаційна влада, фактично виявилась у 
Криму в ситуації вигнанця. Це підтвер-
джується у доповіді Верховного комісара 
ООН з прав людини: «Етнічні українці 
втратили можливість навчатися рідною 
мовою у Криму після анексії півострова 
і введення освітніх стандартів Російської 
Федерації» [26].

Що стосується вищої школи, то у 
вересні 2014  р. був закритий факультет 
української філології та українознавства 
в Таврійському національному універ-
ситеті ім. Вернадського, а також закриті 
кафедри української філології в інших 
вищих навчальних закладах Криму. До 
кінця 2014  р. українську мову як мову 
викладання було виключено з універси-
тетської освіти в Криму [1, с. 2]. 

Серед наслідків такої ситуації – різке 
скорочення вчителів української мови і 
літератури та їх вимушене перенавчання 
у вчителів російської мови і літератури. 
На підставі наказу Міносвіти Республі-
ки Крим № 132 від 29 серпня 2014 р. 276 
вчителів української мови і літератури 
було направлено і зараховано для прохо-
дження професійного перенавчання за 
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напрямом «Філологія. Російська мова і 
література» строком на 10 місяців (наказ 
КРІППО № 8 від 1 вересня 2014 р. «Про 
зарахування») [1, с. 2].

19 квітня 2017  р. Міжнародний суд 
ООН за позовом України проти Росій-
ської Федерації виніс постанову про 
тимчасові заходи, одноголосно ухвалив-
ши, що Російська Федерація має «забез-
печити доступ до освіти українською 
мовою».

Позицію окупаційної влади висло-
вив голова підконтрольного Кремлю 
держкомітету у справах міжнаціональ-
них відносин і депортованих громадян 
Заур Смирнов 19 вересня 2017  р. на 
прес-конференції в Сімферополі: «Ми 
всі прекрасно розуміємо, що ніякого 
утиску української мови немає. Ми всі 
знаємо, чому знизився інтерес до неї  – 
бо раніше вона насаджувалася. З боку 
влади ніяких утисків немає. Просто 
українській мові в Криму доведеться по-
чати спочатку» [23].

На сайті Міністерства освіти, науки і 
молоді Республіки Крим розміщені при-
близні навчальні програми з української 
мови для 1–11 класів, схвалені рішенням 
федерального навчально-методичного 
об’єднання із загальної освіти (прото-
кол від 20 травня 2015 р. № 2/15) [21]. У 
пояснювальній записці до програми з 
української мови (нерідної) зазначено, 
що вільне володіння українською мовою 
має велике значення для соціалізації 
громадян різних національностей, сти-
мулювання їх інтелектуального внеску в 
науковий потенціал, інтеграції в культу-
ру українського народу [21]. 

Основною метою оволодіння укра-
їнською мовою як важливою складовою 
соціокультурної діяльності у програмі 
визначено:

а) навчити розуміння нової культури 
(міжкультурного взаєморозуміння);

б) оволодіти міжкультурною кому-
нікацією, тобто умінням спілкуватися з 
носіями іншої культури.

У програмі з української мови (рід-
ної) визначено роль вивчення україн-
ської мови у формуванні особистості 
учня: «Вивчення української мови на-
правляє процес оволодіння учнями 
знань про мову і формування мовних, 
мовленнєвих умінь і навичок на повно-
цінне засвоєння всіх змістових ліній 
мовної освіти: мовленнєвої, мовної, 
культурологічної та діяльнісної. Саме ці 
лінії формують комунікативну компе-
тентність особистості, сприяють патріо-
тичному, моральному і естетичному ви-
хованню» [21]. 

Згідно з програмою на вивчення 
української мови як рідної у 1–4 класах 
передбачено 3 год. на тиждень, на літе-
ратурне читання українською мовою  – 
2 год. на тиждень [21].

У 5–9 класах також передбачено 
3  год. на тиждень на вивчення україн-
ської мови і 2 год. на вивчення україн-
ської літератури. У 10–11 класах кіль-
кість годин скорочується до 2 (1) на 
вивчення української літератури.

На вивчення української мови як не-
рідної програмою передбачено 2 год. на 
тиждень у кожному класі [21].

Кримський політолог Євгенія Горю-
нова зазначає, що сама українська мова 
поки що не потрапила під повну заборо-
ну, але табуювання всього українсько-
го робить навіть її вивчення справою 
якщо не небезпечною, то вкрай небажа-
ною [23].

В ООН вважають, що головними 
причинами цього є переважно росій-
ське культурне середовище і виїзд тисяч 
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проукраїнських жителів Криму на мате-
рикову частину України [26].

Насправді однією з причин зник-
нення україномовного навчання в Кри-
му стала відсутність підручників та 
навчальних посібників з предметів на-
вчального плану українською мовою. А 
підручники материкової України потра-
пили під сувору заборону. Тому вивча-
ти, наприклад, математику або біологію 
в класі з учителем українською мовою, 
а вдома  – при підготовці домашніх за-
вдань – російською виявилось вкрай не-
зручно, якщо не сказати абсурдно. Окрім 
того, навчання рідною мовою можливе 
лише до 9-го класу, а в 10–11 класах  – 
лише російською.

Натомість список навчальних ви-
дань, підготовлених і виданих АТ «Ви-
давництво «Просвещение» на замовлен-
ня Міністерства освіти, науки і молоді 
Республіки Крим у 2015–2016  рр., налі-
чує 66 позицій кримськотатарською мо-
вою. Серед них підручники з 1 по 9 кла-
си з математики, навколишнього світу, 
всесвітньої історії, історії Росії, біології, 
музики, фізичної культури, образотвор-
чого мистецтва тощо [26]. 

У доповіді ООН вказується, що кіль-
кість учнів, які навчаються кримськота-
тарською мовою, залишилася незмінною 
в «основному завдяки високому рівню 
культурної самосвідомості серед крим-
ських татар» [26].

У Республіці Крим продовжує функ-
ціонувати 15 загальноосвітніх закладів 
з кримськотатарською мовою навчан-
ня (201 клас, 3651 учень)  [18]. На базі 
загальноосвітніх навчальних закладів 
з російською мовою навчання відкри-
ті класи з кримськотатарською мовою 
навчання (в 37 школах 137 класів, 1730 
учнів) [18].

Також у школах Республіки Крим 
організовано вивчення рідних мов у різ-
них формах (як предмет, факультативно, 
в позаурочній діяльності): кримсько-
татарську мову вивчають 19254 учні, 
українську – 12892, вірменську – 54, бол-
гарську – 62, новогрецьку – 136, німець-
ку – 56 [18].

Проте кримський активіст Е. Дуда-
ков вказує на те, що з моменту окупації 
в Криму не стало більше кримськотатар-
ських шкіл, всупереч заявам росіян: «У 
Криму не 15 кримськотатарських шкіл – 
насправді їх залишилося 14. Останню 
побудовану школу в селищі Фонтани під 
Сімферополем не назвеш такою: там на-
вчаються російською мовою, просто є 
кілька груп кримськотатарською»  [23]. 
Раніше активіст повідомив, що в кількох 
дитячих садках Бахчисараю російська 
влада Криму закрила всі групи з крим-
ськотатарським мовним режимом, і те-
пер діти вчитимуться виключно росій-
ською [23]. 

Експерти Кримської правозахисної 
групи стверджують, що при збережених 
школах кількість кримськотатарських 
класів у них за три роки після анексії 
зменшилася на 10%. Згідно з новим За-
коном про освіту після п’ятого класу 
навчання має відбуватися лише держав-
ною мовою з вивченням мови меншин 
як предмета [26]. 

Керівник комісії з освіти Громадської 
палати Криму, директор Кримського 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти О. Рудяков впевнений, що крим-
чани занадто довго жили в умовах мов-
ного примусу, щоб його відновлювати. 
Кардинальні зміни кримської реальнос-
ті призвели до позитивних змін в ро-
сійській мові: «Коли ми стали росіяна-
ми, почали розмовляти «на российском 
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русском». Із нашої мовної практики по-
чали зникати фрази, подібні до «больной 
на туберкулез» та багато інших, виклика-
ні впливом української мови»  [4]. Тому 
головним завданням кримської освіти 
він вважає, у першу чергу, відродження 
російської мови. При цьому, виступаючи 
за добровільне вивчення мов, високопо-
садовець чітко визначає роль російської 
мови в сучасних кримських реаліях: 
«Ми часто міфологізуємо не до кінця 
зрозумілі нам речі. Один із таких міфів 
говорить, що мова  – це «просто» засіб 
спілкування. Насправді мова – це зброя 
впливу на людину. Коли йдуть військові 
дії, використовуються всі засоби впливу 
на опонента»  [4]. І справді, боротьба за 
мову – це боротьба за свідомість грома-
дян. Цього протягом усього періоду не-
залежності недооцінювала українська 
влада, і, попри постійну політичну спе-
куляцію у вирішенні мовно-культурних 
потреб етнічних громад Криму, мережа 
освітніх закладів не відповідала націо-
нальному складу населення, постійно іг-
норувались потреби національно-куль-
турних товариств півострова.

Сьогодні позитивною тенденцією на 
шляху реінтеграції Криму стала позиція 
офіційного Києва щодо підтримки крим-
ської молоді, яка бажає здобувати вищу 
освіту на території материкової України. 
Так, цього року з початку вступної кам-
панії діяло 12 освітніх центрів «Крим-
Україна» на базі вищих навчальних за-
кладів, згодом їх кількість збільшилась 
до 35 [19]. Основною метою цих центрів 
було максимальне спрощення процеду-
ри вступу абітурієнтів, у зв’язку з чим 
уряд виділив для кримчан 2604 бюджет-
них місць у різних вишах країни [19].

Хвилю обговорень викликав новий 
Закон України про освіту, особливо в 

частині обов’язкового навчання україн-
ською мовою представників усіх етніч-
них меншин, починаючи з 5-го класу. На 
думку професора кафедри міжнародно-
го права Києво-Могилянської академії 
Володимира Василенка, сьогодні Зако-
нодавець намагався знайти баланс між 
забезпеченням права на збереження 
національної ідентичності тієї чи іншої 
етнічної групи й між загальнодержавни-
ми інтересами, зокрема інтересами на-
ціональної безпеки. Негативний наслі-
док тієї системи, яка була запроваджена, 
полягав у тому, що на території України 
утворювалися сегреговані регіони [22].

Політолог, виконавчий директор 
Центру прикладних політичних дослі-
джень «Пента» О. Леонов зазначає, що 
це була відповідь на ті проблеми, з яки-
ми зіткнулася Україна. Скажімо так, пев-
ний «кримський синдром» [22].

Підсумовуючи дослідження, ми за-
значаємо, що виклики в гуманітарній 
сфері, зокрема упосліджене становище 
української мови в освітньому контину-
умі Криму, задовго до початку збройно-
го конфлікту на сході України та анексії 
АР Крим знаходилися у полі зору україн-
ської гуманітаристики, провідні науков-
ці вказували на негативні етнокультурні 
тенденції, викликані бездіяльністю ор-
ганів державної влади, що підсилювали 
загрози дезінтеграції та втрати держав-
ного суверенітету. За роки незалежнос-
ті України в Криму не було сформовано 
сильного проукраїнського електорату, 
здатного до відстоювання державно-
го суверенітету. Враховуючи постійну 
підтримку Росією російської громади 
півострова, лобіювання ідеї «русского 
мира» та «исконно русcкого Крыма» і 
недостатню підтримку Україною україн-
ської та кримськотатарської громад, які 
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здатні були б протистояти сепаратист-
ським загрозам, ідеологічна війна на те-
ренах Криму була програна ще до 2014 р. 
Як бачимо, становище української мови 
в умовах анексії хоча і суттєво погірши-
лось, але й протягом 23 років незалеж-
ності України не відповідало реальним 
потребам щодо кількості українського 
населення Криму. Українці як титуль-
на нація не отримували державної під-
тримки у вирішенні культурно-освітніх 
потреб. Завдяки згуртованості в діях 
кримськотатарської громадськості від-
соток забезпечення прав на освіту рід-
ною мовою кримськотатарського насе-
лення півострова був значно вищим, але 
не задовольняв потреб кримських татар 
на розвиток власної культури. 

Сьогодні простежуються певні кро-
ки щодо наповнення українознавчим 
змістом культурно-освітнього простору 
України. І хочеться вірити, що, пере-
фразувавши відомі слова О. фон Бісмар-
ка, ми зможемо сказати: «Війну виграв 
український вчитель».
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of the AR of Crimea in the Context of Humanitarian Challenges (1991–2017)
Abstract

According to the All-Ukrainian Population Census of 2001, 24.3% of Crimean inhabitants  were 
Ukrainians. 58.3% were Russians, 12.0%, Crimean Tatars, while other nationalities constituted 5.4%: 
Belarusians  – 1.4%, Tatars  – 0.5%, and so on. Separate statistics regarding the city of Sevastopol 
indicated the prevalence of Russians (71.6%); almost the statistically average percentage of Ukrainians 
in Crimea (22.4%); and a small Crimean Tatar community (0.5%).

During the years of independence, the national and cultural need of Ukrainians and Crimean Tatars 
to study in their mother tongues was extremely poor. So, out of 583 schools that functioned in Crimea 
in 2014, only 7 were Ukrainian, and from 23.4% of ethnically Ukrainian schoolchildren only 0.7% 
were taught in the state language. In the 2013–14 academic year, 5551 Crimean Tatar children were 
educated in their native language; the national-cultural needs of the Crimean Tatars were not completely 
satisfied, the number of classrooms and seats in the Crimean Tatar classes did not meet real needs. One 
of the reasons causing this situation was the lack of qualified pedagogical staff, lack of textbooks, etc. 
After the annexation of Crimea, the Ukrainian language, which the occupation government had 
recognized as one of the state languages, almost completely disappeared from the educational space of 
Crimea, with only 1 of 7 schools retaining Ukrainian-language instruction. Today, 15 general education 
establishments of the Republic of Crimea continue to provide their instruction in the Crimean Tatar 
language (201 classes, 3651 students).

Long before the onset of the armed conflict in eastern Ukraine and the annexation of Crimea, 
challenges in the humanitarian field, in particular the tragedy of the Ukrainian language in the 
educational continuum of the peninsula, were in the sight of the Ukrainian humanities: lead scientists 
observed negative ethnocultural tendencies caused by the inaction of state authorities that reinforced 
the threat of disintegration and loss of state sovereignty. During the years of Ukrainian independence, 
Crimea hasn’t formed strong pro-Ukrainian electorate capable of defending state sovereignty. Taking 
into account the constant support of Russia by the Russian community of the peninsula, lobbying for 
the idea of   the “Russian World” and “the originally Russian Crimea”, as well as the lame state support 
of Ukrainian and Crimean Tatar communities, which would be able to withstand the separatist threats, 
the ideological war in Crimea had been lost even before 2014, which became one of the reasons for the 
annexation of the peninsula.
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На сучасному етапі у світі яскраво 
спостерігається глобалізаційна тенденція. 
У той же час вона перебуває в діалектич-
ному зв’язку із тенденцією до посилення 
національної окремішності та зростання 
націоналістичних рухів. Тому для адек-
ватного реагування на виклики часу ба-
гатонаціональні держави проявляють ін-
терес до вивчення національних історій 
та культур тих народів, які проживають 
на їхній території. Україна зацікавлена у 
вивченні позитивного досвіду подібної 
міжнародної співпраці. Особливо ж цін-
ним є не лише історичний, культурний, 
але насамперед освітній досвід країни зі 
схожою історичною долею – Хорватії.

Варто зазначити, що нині не існує 
окремого спеціального дослідження з 
цієї проблематики. Проте нараховуєть-
ся ряд праць, у яких науковці частково 
торкаються заявленої теми. Так, М. На-
гірний, вивчаючи історію появи та роз-
витку на хорватських територіях русин-
ської та української діаспори, аналізує 
у своїх статтях і освітній аспект  [13], а 
також демонструє проблемність збере-
ження української мови в чужорідному 
середовищі [14]. 

Натомість хорватські дослідники 
більше уваги приділяють розгляду осо-
бливостей української мови, її синтакси-
су, правопису та схожості з хорватською 
мовою [1]. Також робляться спроби про-
аналізувати сучасну структуру навчання 
в тих установах, де ведеться викладання 
української мови [2].

Система освіти Республіки Хорва-
тія побудована за західноєвропейським 
зразком та поєднує у собі чотири рівні 
здобуття знань: дошкільне виховання, 
основна, середня та вища школа.

Дошкільне виховання регламен-
тується Законом про дошкільну освіту, 

прийнятим у січні 1997  р.  [10], та по-
правкою [8] до нього, прийнятою у жов-
тні 2007 р. Цими актами передбачається, 
що дитина (від 6 міс. до 6 років), отри-
муючи дошкільну освіту, перебуває під 
захистом держави, тобто має право на 
повноцінну підготовку до школи, квалі-
фікований нагляд та харчування. У цей 
період діти віком від 4 до 6 років, окрім 
основних предметів, вивчають англій-
ську, німецьку, італійську, французьку, 
іспанську мови (на вибір). 

Основна школа. Перші вісім років 
початкового навчання в Хорватії регу-
люються Законом про освіту в початко-
вій і середній школі (Народні новини. – 
87/2008 [9]). Здобуття початкової освіти 
починається зі вступу до першого класу 
початкової школи і є обов’язковим для 
всіх дітей від шести до п’ятнадцяти ро-
ків. Це стосується усіх дітей, які прожи-
вають в Республіці Хорватія, незалежно 
від їх національності. Для людей, стар-
ших за п’ятнадцять років, котрі з різних 
причин не здобули початкової освіти, 
розроблено спеціальну систему в галузі 
базової освіти для дорослих.

Середня школа, залежно від типу 
навчального плану і програми, які в 
кожній із них реалізуються, поділяється 
на гімназії, професійно-технічні школи, 
художні школи. 

Гімназії, в свою чергу, поділяються 
на загальні або спеціальні, де навчання 
триває принаймні чотири роки. Після 
завершення гімназії учень отримує ди-
плом про закінчення середньої школи. 

Професійно-технічні школи (техніч-
ні, промислові, торговельні та ін., від-
повідно до типу навчальної програми) 
виконують навчальний план від одно-
го до п’яти років. Після завершення 
цього типу навчального закладу учневі 
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вручається сертифікат про отримання 
середньої освіти, а також конкретну спе-
ціальність.

Художні школи (музичні, танцю-
вальні, мистецькі та ін., відповідно до 
типу навчальної програми) виконують 
навчальний план за чотири роки. В ре-
зультаті його реалізації учень одержує 
середню освіту.

Ще одним із різновидів здобуття 
середньої освіти є ремісничі училища. 
Навчальний план тут виконується упро-
довж трьох років та передбачає набут-
тя освіти двома способами. Відмінність 
першого полягає в тому, що практичні 
заняття для учня проходять в училищі і 
складають 50% від навчальної програми. 
Другий спосіб включає в себе отримання 
теоретичних знань в кабінетах училища, 
а практика, що займає близько 65% від 
усієї програми, проходить у виробничих 
майстернях. Також існують відмінності 
між здачею іспиту. У першому випадку 
учень просто здає іспит, у другому ж  – 
він може здавати як іспит, так і спеціаль-
ний кваліфікований тест [15]. 

Щодо вивчення історії різних кра-
їн варто зауважити, що саме у середній 
школі учні починають глибше знайоми-
тися з минулим країн світу. І українська 
історія не виняток. Насамперед хорват-
ські школярі вивчають період Київської 
Русі, причому у підручниках стверджу-
ється, що було два потужних центри, 
які хотіли стати основою об’єднання 
слов’ян, – це Київ та Новгород. Зрештою, 
Київ переміг, тут першим князем став 
Олег. 

Наступним періодом вивчення є су-
тички русичів із сусідніми народами. 
Розглядаються військові походи руських 
князів, йдеться про міць та спритність 
військ. Детально вивчається діяльність 

Ярослава Мудрого, а закінчується ви-
вчення української історії нападами 
монголів та розпадом Київської Русі.

У Хорватії проживає значна кількість 
вихідців з України, частина з яких нази-
ває себе русинами. Це – нащадки пересе-
ленців ХІХ ст., в основному з територій 
Західної України. Русини намагаються 
зберегти свою культурну, мовну окре-
мішність та відмежовуються від власне 
української національної меншини.

Законодавством Республіки Хорва-
тія передбачене та реалізується право 
національних меншин на вивчення рід-
ної мови в загальноосвітніх школах. Діа-
спора докладає послідовних зусиль щодо 
розвитку шкільництва українською 
мовою. Станом на сьогодні в Хорватії 
здійснюється вивчення українознавчих 
предметів у чотирьох хорватських шко-
лах в Липовлянах, Петровцях, Каніжі і 
Шумече, які відвідують понад 50 учнів. 
На щорічній основі організовуються 
літні школи для дітей з вивчення укра-
їнської й русинської мов, які проходять 
в Україні та в Республіці Хорватія. В 
Україні такі школи для хорватських ді-
тей були організовані в Закарпатській 
(м. Хуст, м. Мукачеве) та Тернопільській 
областях (м. Бучач). Учасниками літніх 
шкіл кожного року є близько 100 дітей з 
родин діаспори [18].

На щорічних літніх школах, що ор-
ганізовувалися Міністерством освіти та 
спорту Хорватії, школярі вивчали мову, 
історію, географію, віровчення, етно-
графію, музику, культуру, фольклор, 
хореографію та ін. Українська і русин-
ська мови вивчалися окремо. Першим 
уроком щодня було заняття з рідної 
мови. Відомості про обсяг дисциплін та 
їх співвідношення містять звіти літніх 
шкіл. Наприклад, на Літній школі-93 на 
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вивчення української і русинської мов 
відводилося 170 годин, співів, танців і 
хореографії  – по 16, історії, віровчення 
та хорового співу  – по 20, географії  – 
817. Також читались окремі спеціальні 
лекції на теми: «Історія русинів», «Ви-
давнича діяльність русинів і українців 
РХ», «Українські народні танці і народ-
ний одяг» та ін. У кожній літній школі 
проводилося два літературних вечори, 
присвячені ювілеям українських і русин-
ських діячів культури. Урочисті заходи 
з приводу закриття літніх шкіл зазви-
чай передбачали організацію одного або 
двох концертів, на яких читалися урив-
ки з русинських й українських драма-
тичних творів, декламувалися русинські 
та українські поезії, співалися русинські 
та українські пісні. Учасникам літньої 
школи вручалися дипломи [13, с. 19–20].

Таким чином, у 1990-х роках літні 
школи продовжували виконувати роль 
допоміжних для дітей, не охоплених ре-
гулярним вивченням рідної мови у сво-
їх населених пунктах. У час війни літні 
школи стали єдиним і тому необхідним 
центром підтримки освіти рідною мо-
вою, збереження національної свідо-
мості. І хоча за останні двадцять років 
рівень знання рідної мови помітно зни-
зився, все ж без літніх шкіл процеси аси-
міляції української та русинської молоді 
відбувалися б значно швидше [13, с. 22]. 

До вищих навчальних закладів Рес-
публіки Хорватія належать університети 
й академії мистецтв у їхньому складі, ін-
ститути, коледжі і вищі школи.

Університет, інститут і академія мис-
тецтв створені для надання вищої осві-
ти, проведення наукових, професійних 
і мистецьких заходів та інших видів ді-
яльності відповідно до закону та влас-
них статутів цих освітніх закладів. У 

межах вищої освіти ці навчальні заклади 
функціонують відповідно до Закону про 
науку і вищу освіту (Офіційний вісник. – 
№123/03 [5], №105/04 [6], №174/04 [7]), а 
також можуть організовувати і проводи-
ти професійне навчання.

Університетське навчання готує сту-
дентів до роботи в науці та вищій шко-
лі, бізнесі, державному секторі та ви-
ховує поведінку у суспільстві в цілому. 
Це навчання включає в себе три рівні: 
переддипломний, дипломний та після-
дипломний.

Інститути, коледжі і вищі школи у 
Хорватії було створено з метою отри-
мання студентами вищої освіти за допо-
могою організації та проведення більш 
поглиблених фахових досліджень у сфе-
рах менеджменту, економіки, медицини, 
інформаційних технологій, крім того, 
виконання професійної, наукової діяль-
ності відповідно до Закону про науку і 
вищу освіту і статутів цих закладів.

Професійне навчання дає студентам 
відповідний рівень знань і навичок для 
виконання професійної, в основному 
технічної, діяльності і готує їх до май-
бутнього працевлаштування. Профе-
сійні дослідження включають у себе два 
рівні: професійне навчання і фахове ди-
пломне професійне навчання.

У Республіці Хорватія існує п’ять 
державних інститутів: у Загребі, Осієку, 
Спліті, Задарі і Рієці, а також сім універ-
ситетів: в Дубровнику, Осієку, Пулі, Ріє-
ці, Спліті, Задарі, Загребі.

Новітній етап розвитку вищої осві-
ти в Задарі розпочався 1955  р. шляхом 
прийняття Закону про заснування філо-
софського факультету, а в 1998 р. – ство-
рення вищої школи педагогічної освіти. 
Ці дві інституції стали основою для від-
криття університету в Задарі в 2002 р. 
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У 2000 р. на факультеті філософії на-
раховувалось 16 відділів і 17 різних на-
вчальних груп, аспірантура, додаткові 
дослідження в цілому близько для 3400 
студентів. Викладання здійснювали 240 
співробітників, у тому числі іноземні 
спеціалісти. При університеті на філо-
софському факультеті діяла Академія 
освіти. З 1998  р. на факультеті філосо-
фії було утворено ще й педагогічний 
коледж. Після проголошення про від-
криття університету у 2002  р. згадані 
інституції, а також Студентський центр 
було реорганізовано у 16 університет-
ських кафедр та 9 професійних відділів 
університету. Вже на 2016 р. в універси-
теті функціонувало 25 факультетів, де 
навчалося понад 5000 студентів: факуль-
тет англійської мови, археології, екології, 
агрономії та аквакультури, економіки, 
етнології та культурної антропології, 
філософії, французьких та іберо-роман-
ських студій, географічний, германісти-
ки, інформатики, освіти та підготовки 
педагогів, класичної філології, хорват-
ських та слов’янських досліджень, лінг-
вістики, факультет педагогічної освіти 
в Госпічі, педагогіки, історичний, історії 
мистецтва, морський факультет, психо-
логії, соціології, факультет італійських 
студій, туризму та комунікації, охорони 
здоров’я, богословський. Успішно функ-
ціонувала аспірантура.

Для організації та заохочення науко-
во-дослідної роботи університет ство-
рив три науково-дослідницькі центри: 
адріатично-ономастичних досліджень, 
центр Степана Матічевича та центр до-
сліджень карсту і прибережної смуги. 
Крім того, в університеті діють два цен-
три для навчальної роботи: спортивно-
оздоровчий центр та центр іноземних 
мов [4].

Університет Спліту був заснований 
15 червня 1974  р. Згодом він перетво-
рився на найважливіший науково-освіт-
ній заклад регіону і розгорнув свою ді-
яльність на чотирнадцяти факультетах, 
таких як: економічний, електротехніч-
ний, будівництва та суднобудування, 
архітектури і геодезії, філософський, 
католицький богословський, хіміко-
технологічний, медичний, кінезіології, 
поморський, юридичний, природничо-
математичний, а також кількох відділах, 
що відповідають за вивчення моря, охо-
рону здоров’я, розвиток криміналістич-
них студій. Крім того, при університеті 
діяла Академія мистецтв. Дослідницькі 
зусилля університету зосереджені в на-
укових галузях, що характеризують при-
родні, культурно-історичні, соціальні, 
економічні та інші особливості регіо-
ну [12]. Нині на факультетах навчається 
близько 20 000 студентів.

Університет у Рієці був заснований 
в 1973  р. внаслідок розширення кіль-
кості вищих навчальних закладів у За-
хідній Хорватії. На сьогодні університет 
налічує десять факультетів: медичний, 
океанології, права, філософський, ін-
женерний, філологічний, економічний, 
факультет туристичної гастрономії, 
макроекономіки і туризму. Завдяки ак-
тивній співпраці з промисловими то-
вариствами і партнерству з громадами 
університет робить свій внесок в со-
ціально-культурний розвиток хорват-
ського суспільства. Університет Рієки 
знаходиться в числі 500 кращих євро-
пейських університетів, він динамічно 
розвивається, що сприяє мобільності 
і становленню дослідницької кар’єри 
кожного зі студентів, дає можливість 
виявити талант і підприємницьку енер-
гію [17].
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Університет ім. Ю. Добріли в Пулі був 
заснований відповідно до закону у ве-
ресні 2006 р. В університеті функціонує 
п’ять факультетів: гуманітарних наук, 
музичний, економіки і туризму, підви-
щення кваліфікації вчителів, факультет 
з викладанням італійською мовою, фі-
лософський. Окрім цього, в університеті 
функціонують різноманітні центри: з до-
сліджень моря, інформатики, культуро-
логічних студій тощо [19].

Ініціатива для заснування універ-
ситету в Осієку була започаткована в 
1975  р., коли хорватський парламент 
прийняв рішення про створення уні-
верситету в Осієку, до складу якого вві-
йшли: економічний факультет, факуль-
тет сільського господарства та харчових 
технологій, сільськогосподарський ін-
ститут, факультет машинобудування та 
військово-морської архітектури Загреба 
для машинобудування в Славонському 
Броді, педагогічна академія Осієку, му-
зична академія у Загребі з музичним від-
ділом тут, міська бібліотека та історич-
ний архів Осієку.

У 1975 р. було створено юридичний 
факультет в Осієку, 1976 р. – факультет 
харчових технологій, у 1977 р. – факуль-
тет педагогіки, 1979  р.  – медичний фа-
культет.

У 1982 р був створений будівельний 
факультет, а у 1990 р. – електротехнічний 
факультет. Тоді ж керівництво універси-
тету присвоїло йому ім’я Йосипа Юра 
Штросмайєра, відомого хорватського 
політичного діяча. 

У 1999 р. було створено кафедру ма-
тематики як філії університету, і в цьому 
ж році було відкрито Студентський буди-
нок у Славонському Броді. На сьогодні в 
університеті функціонують такі факуль-
тети: юридичний, електротехнічний, 

будівництва, сільського господарства, 
католицького богослов’я, медичний, пе-
дагогічний, біологічний, хімічний, фі-
зичний, математичний, економічний, а 
також Академія мистецтв. Освіту у цьо-
му навчальному закладі здобувають у се-
редньому 20 000 студентів [16].

Історія вищої освіти та науково-до-
слідницької роботи в Дубровнику почи-
нається в далекому минулому. Особливо 
це стосується соціальних та природни-
чих наук. Так, дубровчанин Б. Котруле-
вич ще у 1458  р. написав чотири книги 
«Про торгівлю і досконалого купця», які 
є першою роботою такого типу. В той 
же час Н. Сагроєвіч, також громадянин 
колишньої Республіки Дубровник (існу-
вала у 1358 – 1815 рр.), був першим хор-
ватом, який написав книгу з навігації. 
Єзуїти в 1624 р. заснували тут колегіум, 
який у 1654 р. Сенат Республіки Дубров-
ник оголосив суспільною установою 
вищої освіти, де викладали мистецтво і 
науку. Колегіум став попередником су-
часної вищої освіти в Дубровнику. Із за-
снуванням факультету морських студій, 
а потім факультету туризму та зовніш-
ньої торгівлі тут почалася нова епоха су-
часної освіти. Ці факультети функціону-
вали як інститут аж до 2001 р., коли було 
оголошено про утворення Дубровниць-
кого університету  [20]. На сьогодні в 
університеті навчається понад 2500 сту-
дентів та функціонують такі факультети: 
економічний, інженерний, інформатики, 
водного господарства, океанології, охо-
рони історичних пам’яток.

Університет у Загребі є найбільшим 
навчальним закладом у Хорватії і по 
праву вважається одним із найперших 
університетів на території Південно-
Східної Європи. Він виник у другій по-
ловині ХVІІ ст. завдяки указу імператора 
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Леопольда І Габсбурга (1640–1705), ви-
даному у вересні 1669  р., тодішній єзу-
їтській Академії наук вільного коро-
лівського міста Загреб було розширено 
права і привілеї. У її стінах проводило-
ся викладання філософії та теології. З 
1692  р. надання вищої освіти відбува-
лося у Новій Академії Загреба  – уста-
нові, що продовжила справу Академії 
наук та діяла під керівництвом єзуїтів. 
Наступною віхою в історії формування 
університету в Загребі стало підписання 
законодавчого акта імператором Фран-
цом-Йосипом під час його перебування 
у Загребі 1869  р., на основі якого вже 
19 жовтня 1874  р. було відкрито сучас-
ний університет Загреба. У його складі 
тоді функціонувало чотири факультети: 
юридичний, теології, філософії та ме-
дицини. Сьогодні у стінах Загребсько-
го університету діє 29 факультетів, які 
включають 111 кафедр та разом забез-
печують здобуття високоякісної освіти 
за різними кваліфікаційними рівнями 
та напрямками, такими як архітектура, 
геодезія, будівництво, право, фізична 
культура, філософський, фармацевтич-
ний, медичний та ін. При університеті 
діє також кілька мистецьких академій та 
видавництво. Університет нараховує по-
над 70 000 студентів [3].

Саме у Загребському університеті діє 
у складі відділу східнослов’янських мов і 
літератур філософського факультету ка-
федра української мови і літератури. Лек-
ційне викладання української мови було 
введено ще у 1944 р., а повний, 4-річний, 
курс зі спеціальності «Українська мова і 
література» на філософському факульте-
ті Загребського університету відкрився 
восени 1997 р. завдяки підтримці Посла 
України у Республіці Хорватія А.  Шос-
така, а також представників преси та 

14-ти студентам-україністам. Курс, на 
чолі якого дев’ять років стояв профе-
сор, доктор наук М. Поповіч, відкрився 
в межах тодішнього відділу слов’янської 
мови і літератури. Проте спеціальність 
не входила до жодної з кафедр відділу 
як один із двопредметних напрямків на-
вчання на філософському факультеті, 
тобто курс україністики не міг функці-
онувати самостійно, лише у поєднанні 
з якимось іншим предметом, причо-
му обидва предмети мусили мати рівні 
права (викладатися однакова кількість 
годин тощо). Разом з тим по закінченні 
4-річного курсу спеціальності «Укра-
їнська мова і література» випускники 
отримували диплом бакалавра гумані-
тарних наук за напрямом «україністи-
ка» [11, с. 237 – 238]. 

Сьогодні кафедра української мови 
та літератури філософського факуль-
тету Загребського університету вважа-
ється головним центром академічної 
науки у Хорватії. Щороку на кафедру по 
плану вступає 22 студенти, які за нор-
мами Загребського університету мають 
двопредметне навчання: у зв’язку зі 
специфічним поділом відділів і кафедр 
університету на кожній із них є сту-
денти-україністи. Кафедра не відчуває 
нестачі студентів насамперед через ви-
сокий авторитет викладачів, а також за-
вдяки її розгалуженому міжнародному 
співробітництву. Крім того, у хорват-
ського населення є виняткова симпатія 
до українців насамперед через схожість 
історичного минулого та однієї з теорій 
про походження хорватів з Карпатсько-
го регіону  [11, с.  240–241]. Окрім курсу 
історії української літератури та історії 
України загалом, хорватські студенти 
протягом усього періоду навчання сту-
діюють основи граматики, лінгвістики, 
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морфології, орфографії, синтаксису, 
лексикології, фразеології, фонетики. Ви-
вчення усіх цих складових мовознавства 
супроводжується проведенням практич-
них занять, де для закріплення здобутих 
знань та їх вдосконалення проводяться 
колоквіуми, контрольні роботи, обгово-
рення у вигляді діалогів, перевірка за до-
помогою перекладів українських текстів.

З самого початку велику підтримку 
мала україністика від усіх послів України 
в Хорватії. Так, у березні 2011 р. відбула-
ся важлива для україністики подія – від-
криття української аудиторії імені Тараса 
Шевченка на філософському факультеті, 
велику допомогу в обладнанні аудиторії 
надало Посольство України в Республі-
ці Хорватія, особливо всіляко сприяли 
цій події посли Б. Зайчук і О. Левченко. 
Посольство України в Хорватії і зараз 
найактивніше допомагає кафедрі. Про 
діяльність загребської україністики зна-
ють і в Україні, її розвиток підтримали 
своїми приїздами і виступами з лекціями 
перед студентами відомі вчені: П.  Гри-
ценко, О. Тищенко, П.  Чучка, О.  Пала-
марчук, О. Дзюба, ректор Київського 
університету В. Скопенко. Письменник 
і літературознавець І. Дзюба подарував 
необхідну кафедрі багату бібліотеку, а в 
2011–2012 академічному році цикл лек-
цій прочитали професор Л. Васильє-
ва і поетеса Г. Крук, педагог і методист 
С. Соколова. Надзвичайно цікавими для 
усіх студентів і викладачів були зустрічі 
з українськими поетами Д. Павличком, 
І. Драчем, Л. Талалaєм, сучасними про-
заїками і поетами О. Ірванцем, Ю. Ан-
друховичем, Г. Крук та ін. [2, с. 276–277].

Отже, становлення українознавчих 
досліджень у Хорватії тісно пов’язане зі 
створенням кафедри української мови та 
літератури на філософському факультеті 

Загребського університету. Кафедра ста-
ла основним центром українознавчих 
студій у хорватському науковому сере-
довищі. Процес її становлення та роз-
витку розпочався ще наприкінці ХІХ ст. 
із вивчення студентами перекладених 
на хорватську мову творів періоду Київ-
ської Русі, а продовжився після започат-
кування спеціальності «Українська мова 
і література» та викладання курсу на 
окремій кафедрі україністики. Це значно 
розширило тематику навчальних курсів 
та дало змогу детальніше ознайомлю-
вати студентів з особливостями україн-
ської мови, культури, історії. Поступово 
збільшилося коло предметів, що викла-
даються хорватським студентам. Крім 
того, на сучасному етапі проведення ак-
тивної наукової, організаторської робо-
ти викладачами та студентами кафедри 
сприяє насамперед збереженню україн-
ської національної ідентичності в іно-
земному середовищі, а також забезпечує 
поширення відомостей про українську 
художню літературу серед хорватського 
населення.

Поширення українознавчих знань 
має важливе політичне значення для 
Хорватії. Насамперед це забезпечує ста-
більність держави, адже влада надає по-
вну можливість зберігати та розвивати 
власну національну культуру в рамках 
існуючого хорватського суспільства. Ра-
зом з цим створюється зручний майдан-
чик для проведення акцій «культурної 
дипломатії»: міждержавний діалог від-
бувається на рівні усього суспільства, а 
не обмежується офіційними особами. 

Таким чином, протягом усього пе-
ріоду становлення кафедра української 
мови та літератури на філософському 
факультеті Загребського університету 
була і залишається центром формування 
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і поширення української національ-
ної культури, а також консолідуючим 
ядром, навколо якого продовжує збира-
тися розпорошена українська діаспора.
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Гула О. Система освіти Республіки Хорватія...

O. Hula
The Education System of the Republic of Croatia: The Ukrainian Studies Aspect

Abstract
Today, the tendency for globalization is observed in the world. At the same time, it is dialectically 

related to the tendency of strengthening national singularity and the development of nationalistic 
movements. Therefore, to correctly react to the challenges of time, the multinational states strive to 
learn national histories and cultures of the people living in their territory. Ukraine is interested in 
studying the positive experience of such international cooperation as well. Particularly valuable is not 
only the historical, cultural but above all – the educational experience of a country with a similar 
historical destiny: Croatia. 

The education system of the Republic of Croatia is based on the West-European model and combines 
four levels of knowledge: pre-school education, basic, secondary, and higher education.

Primary education begins with entering the first grade of the main school and lasts for eight 
years, while the secondary school, depending on the type of the educational institution, is designed 
for 3–5 years of study. In secondary school, a fragmentary acquaintance of students with the ancient 
history of Ukraine takes place.

In addition, the legislation of the Republic of Croatia provides the Ukrainian national minority 
with the right to study their native language in secondary schools. Also, the diaspora is making efforts 
to develop schools where Ukrainian language is studied. In today’s Croatia, there are four schools of 
this kind. Also, the diaspora organizes summer schools for children learning Ukrainian and Ruthenian 
languages, which are held in Ukraine and the Republic of Croatia.

Higher education institutions comprise universities and academies of arts which these universities 
include, institutes, colleges, and higher schools. They are designed to provide higher education, scientific, 
professional, artistic, and other activities.

It is one of the universities – the University of Zagreb – that has the operating Department of 
Ukrainian Language and Literature at the Faculty of Philosophy. It was and remains the center of 
formation and spread of Ukrainian national culture, as well as the consolidating core, around which 
the scattered Ukrainian diaspora continues to gather.
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МОВА ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР

Тетяна МАЦЬКІВ
аспірантка НДІУ

Анотація. У статті розглядається вплив мовного фактора на становлення національ-
ної ідентичності в сучасній Україні. Аналізуються особливості формування лінгвістичного 
простору України, використання української мови як державної у сфері освіти, засобах масо-
вої інформації тощо.

Ключові слова: мова, національна ідентичність, українське суспільство.

ЯЗЫК И ИДЕНТИЧНОСТЬ: УКРАИНСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Татьяна МАЦЬКИВ
аспирантка НИИУ

Аннотация. В статье рассматривается влияние языкового фактора на становление 
национальной идентичности в современной Украине. Анализируются особенности формиро-
вания лингвистического пространства Украины, использование украинского языка как госу-
дарственного в сфере образования, средствах массовой информации и т. п.
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LANGUAGE AND IDENTITY: UKRAINIAN DIMENSION

Tetiana MATSKIV
postgraduate student of RIUS

Annotation. The article deals with the impact of linguistic factor on the establishment of national 
identity in contemporary Ukraine. It analyzes the specificity of building linguistic space; usage of 
Ukrainian as the state language in the spheres of education, mass media, etc.
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Сучасна історія держав пострадян-
ського простору пов’язана із процесом 
формування національної ідентичності. 
Під національною ідентичністю ми ро-
зуміємо сукупність уявних зв’язків, що 
формують людей в окрему спільноту, 
тобто націю. Ці зв’язки являють собою 
ознаки, що відрізняють одну націю від 
іншої та надають їй специфічних рис. 
Теоретики виділяють мову як характер-
ний маркер націй. Вона виконує функ-
цію засобу комунікації та світоспри-
йняття, інакше кажучи, мова є одним 
із засобів набуття нацією своєї ідентич-
ності. Для розвинених держав питан-
ня мови та мовної сфери є не настільки 
критичним та актуальним, оскільки 
мовні конфлікти були попередньо ви-
рішені і залишились у минулому. Перш 
за все це стосується тих держав, де на-
лагоджена не тільки державна політика 
у сфері мови, а й суспільство має чітко 
сформоване уявлення про роль мови як 
елементу ідентичності. Натомість у кра-
їнах, що проходять процес формування 
національної ідентичності як атрибуту 
політично організованого суспільства, 
питання мовного фактора є сферою дис-
кусій та потребує вирішення. 

У 1980–1990 роках класики теорії на-
ції та націоналізму велику увагу приділя-
ли поняттю національної ідентичності. 
Звернувшись до праць Е. Сміта, Б.  Ан-
дерсена, Е. Геллнера чи інших дослід-
ників, можна дійти висновку, що вони 
виділяють мову як безперечний фак-
тор формування націоналізму у ХІХ ст., 
звернення етносів до власної мови стало 
ознакою пробудження націй. Натомість 
у ХХ ст. поняття нації переосмислюється 
як політично консолідоване суспільство, 
а питання мовного фактора відходить на 
задній план.

Якщо для більшості держав питання 
мовного середовища вже не викликає 
дискусій та суперечок, то для країн пост-
радянського простору ця проблема за-
лишається і досі актуальною. Тому наше 
завдання у цій статті полягає у тому, щоб 
охарактеризувати вплив лінгвістичного 
елементу на процес формування націо-
нальної ідентичності українського сус-
пільства у пострадянську добу.

Свого часу офіційна політика Радян-
ського Союзу була спрямована на пере-
творення національних держав у нову 
єдину політичну спільноту – радянський 
народ, а російська мова мала виступати 
інформаційним засобом для втілення 
цієї мети. Інакше кажучи, російській 
мові надавали функцію об’єднуючого 
фактора створення нового радянського 
суспільства, для цього у всіх сферах від-
бувалось її активне впровадження. По-
літика формування російськомовного 
простору у багатьох державах тривала 
не одне десятиліття, як наслідок у по-
страдянських країнах сформувалось або 
явище суспільної двомовності, або ро-
сійській мові було надано статус держав-
ної, як, наприклад, у Білорусії, чи мови 
інтернаціонального спілкування, як у 
Казахстані, тощо. 

У радянський період так звана інтер-
національна політика передбачала спря-
мування молоді на роботу в інші респуб-
ліки або сплановане переселення інших 
етносів для зменшення питомої частки 
корінного населення, що і призвело до 
появи строкатої мапи населення окре-
мої держави у пострадянський період. В 
Україні така ситуація ускладнилась тим, 
що російський колоніалізм тут нарахо-
вує не одну сотню років. Після розпаду 
Радянського Союзу 90-ті роки стали ви-
пробувальним етапом для нових держав.
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Випадок України є знаковим та уні-
кальним. Для багатьох громадян України 
мовна приналежність не завжди висту-
пає атрибутом певного етносу чи тери-
торіально окресленої групи. Тобто люди, 
що ідентифікують себе українцями, ви-
значають російську як рідну чи мову по-
стійного спілкування. Звідси проблема 
українського виміру мовної ідентичнос-
ті полягає у тому, щоб зрозуміти особли-
вості функціонування лінгвістичного 
простору як елементу формування су-
часної української свідомості.

Розглянемо, в якій же ситуації пере-
бувала Україна після краху комуністич-
ного режиму. Згідно з переписом насе-
лення, що проводився в СРСР у 1989 р., 
національний склад населення УРСР 
мав такий вигляд: українці  – 72,73%, 
росіяни  – 22,07%, решта національнос-
тей  – близько 5%. Проте мовний склад 
не відповідав національному: з-поміж 
37  млн.  усіх українців 4,5  млн.  обрали 
рідною мовою російську  [1]. Всеукраїн-
ський перепис населення 2001 року (до 
речі, поки єдиний в Україні) показав 
такі результати національного складу: 
українці  – 77,8%, росіяни  – 17,3%, ре-
шта – близько 5%. Мовний склад відзна-
чився тією тенденцію, що й за перепи-
сом 1989 р. Так, 14,8% українців рідною 
мовою визначили російську, більшість 
національних меншин вибирали рідною 
мовою спілкування або ж власну, або ж 
російську  [2]. Крім того, серед катего-
рії громадян, що обрали українську як 
рідну, значний відсоток використовує 
російську як основну мову спілкування. 
Цю тезу підтверджують і результати со-
ціологічного опитування, проведеного 
у 2016 році. Так, українську рідною вва-
жають 69% громадян, проте лише 55% 
використовують її як мову переважного 

спілкування  [3, с.  9]. Науковці конста-
тують, що існує суперечливість мовної 
ідентичності та мовної практики в укра-
їнському суспільстві. 

Результати мовного та національно-
го складу населення України показують, 
що в Україні з’явилась категорія людей, 
які, визнаючи себе українцями, своєю 
рідною мовою обирали не українську, а 
здебільшого російську. Таке явище стало 
результатом постійної політики русифі-
кації населення. В Україні сформувався 
російськомовний простір, що з часів не-
залежності виступає своєрідним містком 
та орієнтиром свідомості та ідентичнос-
ті певних категорій населення. Мова ста-
ла атрибутом не лише проросійськості, а 
й формування росієцентризму не тільки 
у політичному, а й у культурному смислі.

Питання мови та ідентичності  – це 
не просто відсоткова залежність етніч-
ного та лінгвістичного складу населення. 
Мова як комунікативна функція формує 
суспільно-інформативний простір, мова 
є основою навчання, отримання та по-
ширення інформації у суспільстві. Тому, 
коли йдеться про поняття національної 
ідентичності, мова виступає певним 
ключем чи шляхом її набуття і форму-
вання. 

Розглянемо, що змінилось в добу 
незалежності і яку роль питання мови 
тепер відіграє для формування самосві-
домості. Споглядаючи трагічні сторін-
ки сучасної української історії, можемо 
стверджувати, що криза ідентичності, 
яка призвела до сепаратистських тен-
денцій серед певних територіальних 
груп населення, залежала від мовно-ін-
формаційного простору. Звідси і теза 
«мова  – ідентичність» полягає у тому, 
щоб проаналізувати не лише лінгвіс-
тично-демографічну карту України, а 
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й державну мовну політику в освітній 
сфері, засобах масової інформації, її ре-
гіональну специфіку тощо. 

Офіційною подією у сфері держав-
ного регулювання мови став Закон про 
мови в Українській РСР, прийнятий 28 
жовтня 1989 року, коли вперше на дер-
жавному рівні українську було визнано 
державною [4]. Діючим він залишався до 
початку 2010-х. Якщо на час існування 
комуністичного режиму закон був важ-
ливим для демократизації суспільного 
життя, то з проголошенням незалеж-
ності він не зміг вирішити ті проблеми, 
з якими зіткнулось українське суспіль-
ство. Обмежена дія мовного закону по-
яснюється не лише особливостями по-
бутування мови на різних рівнях, але й 
виконанням та дотриманням законодав-
ства. Для пострадянських суспільств на 
перших етапах своєї діяльності верхо-
венство права та обов’язковість норм 
законодавства виглядали швидше дале-
кою перспективою, ніж необхідною ре-
альністю. У період 90-х років організація 
публічних акцій, створення товариств 
на захист української мови ініціювались 
знизу, громадськими активістами, на 
рівні держави це питання не було пріо-
ритетним.

Закон про мови втратив чинність 
після прийняття нового, ініційованого 
владою президента В. Януковича. Новий 
закон викликав хвилю обурень та про-
тестів, оскільки містив суперечність  – 
визначав особливе становище так зва-
них регіональних мов, незважаючи на 
існування єдиної державної  – україн-
ської. 

Офіційною мотивацією до прийнят-
тя закону було виконання Європейської 
хартії регіональних мов або мов меншин, 
що набула чинності в Україні відповідно 

до прийнятого закону у 2006 році  [5], 
демонструючи євроінтеграційний курс 
держави. У такий спосіб чинна на той 
час влада швидше намагалась юридично 
закріпити особливі повноваження ро-
сійської мови, виконуючи таким чином 
передвиборчі гасла та показуючи лояль-
ність до сусідньої Російської Федерації, 
для якої захист російськомовного насе-
лення завжди був елементом впливу на 
Україну. 

Новий закон ввів такі поняття, як 
«мовна група», «мовна меншина», «ре-
гіональна мовна група», «мова націо-
нальних меншин» [6]. Положення Євро-
пейської хартії були покликані зберегти 
мови малих національних чи етнічних 
груп (наприклад, історичні регіони Іс-
панії  – Країна Басків, Каталонія тощо), 
також врегулювати мовну політику у ре-
гіонах, які через обставини опинилися 
поза межами національної держави (як-
от населений австрійцями Південний 
Тіроль в Італії) тощо. Закон ще більше 
сприяв русифікації тих регіонів України, 
де росієцентризм був основним ідейним 
елементом, нехтуючи необхідністю деру-
сифікації та зміцнення позицій україн-
ської мови. За логікою закону, практич-
но у кожній області (особливо у великих 
містах та обласних центрах) існує певна 
«мовна» меншина, яка має право на за-
хист мови, якою переважно розмовляє.

У 2014 році Верховна Рада України 
більшістю проголосувала за втрату чин-
ності діючого закону, проте ця ініціати-
ва не була підтримана ні в.о. президента 
О. Турчиновим, ні пізніше новообраним 
главою держави П. Порошенком  [7], 
що, швидше за все, можна пояснити 
особливостями внутрішньополітичної 
ситуації в країні, ніж власними переко-
наннями урядовців. У січні 2017 року 
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група народних депутатів зареєструва-
ла законо проект «Про державну мову», 
основна мета якого  – розвиток і під-
тримка державної мови [8]. 

Мовна політика є лише частиною, 
що визначає особливості формування 
ідентичності. Безперечно, одним із еле-
ментів формування свідомості людини є 
культурний простір, освітній, а в сучас-
ну добу – інформаційний теж. Протягом 
більш ніж двадцятирічної історії дер-
жавної незалежності українська освіта 
зазнала як позитивних змін, так і не змог-
ла вирішити деяких важливих завдань. 
Тотальна русифікація, що проводилась у 
радянських республіках довгий час, до-
сягла свого піку в кінці 70-х – на початку 
80-х років ХХ ст. Цікавою є статистична 
інформація, що демонструє цей процес. 
У 1987  р. міністр вищої освіти УРСР 
М.  Фоменко представив звіт про стан 
галузі. За його даними, в Україні існу-
вало 15 тис. україномовних шкіл, тобто 
близько 75% від усіх шкіл, водночас у 
4500 російськомовних школах, що скла-
дали менше 22% від загальної кількості, 
навчалося більше половини всіх учнів. У 
Києві з-поміж 300 тис. учнів українською 
мовою навчалися тільки 70 тис. [9].

Мовна мапа шкільництва України 
зазнала змін протягом двадцяти років 
незалежності. Можемо виділити кілька 
факторів, що стали передумовою таких 
змін: законодавче врегулювання сфери 
освіти, діяльність громадських ініціатив-
них груп, внутрішні процеси, що сприя-
ли дерадянізації освіти. У 1991 році ВРУ 
прийняла Закон про освіту, згідно з яким 
мова навчання визначається Законом 
про мови [10] . Бачимо, що правове поле 
цієї сфери в Україні стало одним із фак-
торів, що сприяли розгортанню двомов-
ності. Хоча протягом 1990  – 2000 років 

сфера вживання української мови в сис-
темі освіти значно розширилась. Для по-
рівняння можемо навести дані по кіль-
кох областях різних регіонів України. 
Так, наприклад, на 1991 рік у Львівській 
області загальна кількість україномов-
них шкіл  – 91%, Вінницькій  – близько 
80%, місті Києві – 30%, Одеській – 24,5%, 
Донецькій – близько 7%, АР Крим – 0%. 
Упродовж 20 років кількісні показники 
у різних регіонах змінились, проте не 
всюди вони були обнадійливими. Так, за 
даними 2012 року, у Львівській області 
близько 98% шкіл з українською мовою 
викладання, Вінницькій  – 99,5%, у міс-
ті Києві  – 97%, Одеській  – 72%, Доне-
цькій – 48%, Криму – 7,8% [11]. 

Дані демонструють, що українізація 
шкільництва має низхідний характер 
із заходу на схід, а Крим практично по-
вністю залишився у цій сфері росій-
ським. Більш важливим є той факт, що 
в багатьох школах залишались російська 
мова та література як окремі дисциплі-
ни, що, безумовно, викликало тяжіння 
до культурного та інформаційного про-
стору Росії. У більшості східних регіонів 
України система вищої освіти залиши-
лась на рівні 1980-х років. Непотрібність 
української мови, її другорядність для 
застосування сформували особливий 
простір для вживання російської мови 
та орієнтації на російську культуру, 
освіту, інформацію тощо. Усі ці складові 
створили основу простору неукраїнської 
ідентичності. 

Зауважимо, що хоча найбільш про-
українськи налаштованою була передви-
борча кампанія та сфера діяльності пре-
зидента В. Ющенка, проте, як не дивно, 
найбільші зрушення у сфері освіти від-
булися за часів президентства Л. Куч-
ми. Однією з найбільш важливих подій 
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у сфері освіти стало не тільки введення 
зов нішнього незалежного оцінюван-
ня для протидії корупції під час вступу 
у вищі навчальні заклади, а й введення 
української мови як обов’язкового пред-
мета (з 2009 року ЗНО  – єдина форма 
вступних екзаменів). 

Бачимо, що у сфері освіти зміни від-
бувались не тільки через законодавчий 
рівень, а й внаслідок самоусвідомлення 
та місцевих ініціатив. Мовна політика 
виявилась недосконалою, вона стала ле-
гальною основою формування суспіль-
ного білінгвізму. Лояльність державних 
інституцій, неспроможність проводити 
повномасштабну політику українізації 
сформували явище необхідності вико-
ристання російської мови у суспільному 
просторі.

Якщо на рівні державних інституцій, 
освіти питання ефективного застосуван-
ня державної мови хоча б виносилось 
на рівень законодавчий та піддавалося 
громадському обговоренню, то у сфе-
рі суспільного простору російська мова 
стала обов’язковим елементом. Радіо, 
телебачення, преса, кіно, книговидавни-
цтво і т. ін. безпосередньо демонструють 
стан мовної ситуації, в якій опинилось 
українство. 

Орієнтація на російський культурний 
ідентичний простір безпосередньо ви-
пливала із сфери вжитку мови. Культурні 
орієнтири на схід стали наслідком колись 
радянської політики інтернаціоналізму 
чи прихованої русифікації. Коли в 90-х 
роках формувалась сфера медіа в Украї-
ні, визначальним чинником тематики та 
вибору мови була орієнтація на минуле, 
на те, що зручно і має попит. Один із ві-
домих українських медіамагнатів у своїй 
книзі зазначив, що, «видаючи українські 
версії радянських газетних брендів, ми 

привчали нашу аудиторію, яка носталь-
гувала за СРСР, до думки, що вона живе 
в цій країні» [12, c. 55]. І зараз сфера по-
слуг та громадського простору загалом в 
Україні залишаються російськими. Так, 
за даними журналу «Український тиж-
день», опублікованими наприкінці 2016 
року, українська мова «домінує на сайтах 
телекомпаній, інші ЗМІ віддають перева-
гу російській. Російська тотально пере-
важає у торгівлі, розвагах та «довідково-
порадницьких» сайтах. Так, наприклад, 
український інтерфейс у засобах масової 
інформації, на сайтах телеканалів, еко-
номічних чи погодних порталів загалом 
становить понад 50%, натомість у сфері 
інтернет-торгівлі (нерухомість, інтернет-
магазини) українська практично не вжи-
вається» [13].

Повертаючись до тези «мова  – іден-
тичність», згадаємо роль культурного 
чинника, що впливає на формування 
особистісного простору ідентичності. 
Українська культура тривалий час розви-
валась в тіні іншої – російської. 90-ті роки 
стали важливим етапом для формуван-
ня сучасної культури. Знаковими були 
музичні фестивалі «Таврійські ігри», 
«Червона рута» та ін. Література та театр 
безпосередньо стали частиною сучасної 
української культури. Проте часто вони 
стикалися з проблемами не тільки мен-
тальними, а й практичними. Донедавна 
державна політика у сфері культури була 
мінімальною. Лише в період останніх ро-
ків вона отримала нове дихання. Чи не 
найважливішим слід зазначити держав-
ну програму підтримки українського кі-
нематографа. Воєнні дії на сході України 
порушили і питання викорінення росій-
ської пропаганди із суспільного мовлен-
ня України. Так, під заборону потрапили 
списки фільмів іноземного виробництва, 
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зокрема російського, що несуть анти-
українську агітацію. 

Важливою складовою українізації 
суспільного простору стали закони ВРУ 
про квоти української мови на радіо та 
телебаченні. Зокрема, відповідно до них 
частка україномовних пісень має сяга-
ти не менше двадцяти п’яти відсотків 
в ефірі  [14], на телебаченні  – не менше 
трьох четвертих усього ефірного часу. 
Хоча закони отримали критику серед 
експертів та діячів, вони, безперечно, є 
необхідною складовою для поширення 
українського мовного простору, особ-
ливо у той час, коли формується само-
бутня сучасна українська культура. За-
уважимо, що формування національної 
належності є світоглядним процесом, на 
що безпосередньо впливає культурний 
та ментальний простір суспільства. Без-
перечним є той факт, що роль вирішити 
кризу ідентичності і повернути втрачені 
регіони належить перш за все слову та 
культурі. 

Таким чином, важливим елементом 
розуміння особливостей сучасної укра-
їнської національної ідентичності є фак-
тор мови, оскільки вона є не лише засо-
бом спілкування, а й відіграє функцію 
ментального та світоглядного орієнти-
рів. Як і сфера історичної політики, мов-
леннєвий фактор став елементом мані-
пуляцій на політичному просторі, тому 
часто має негативний суспільний відгук. 
Незважаючи на це, мовний україно-
центризм є необхідною складовою для 
розуміння сутності сучасної української 
національної ідентичності.
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T. Matskiv
Language and Identity: Ukrainian Dimension

Abstract
The article deals with the question of language as an attribute of national identity. For majority 

of states, the linguistic factor doesn’t constitute a problem of public relationship: this issue is already 
resolved. The exclusion is made by post-Soviet states, including Ukraine. In order to understand the 
linguistic space of national identity in Ukraine, the specifics of the linguistic factor that existed during the 
USSR period is analyzed. The author focuses on the outcomes of the Russification in the Soviet Union, 
its influence on the language problem in Ukraine. The result of the so-called Soviet internationalism 
policy is the emergence of public bilingualism. The language map of Ukraine is outlined and analyzed 
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according to the last polls; the definition “Russian-speaking Ukrainians” is exposed. This phenomenon 
can also be observed in some other postcommunist countries.

The state language policy is also described in the article. In particular, the author analyzes 
linguistic legislation, states all its strong and weak points. To understand the influence of the language 
on the national identity in Ukraine, the linguistic sphere in education and science is investigated. The 
author provides data about the quantity of schools with Ukrainian-language teaching in different 
regions comparing them in time. These data show that the worst situation is in the eastern regions and 
Autonomous Republic of Crimea. 

Also, the author investigates language specifics of information and cultural areas in Ukraine. 
Modern identification of social space is built via mass culture. We can summarize that weak language 
policy led to the appearance of non-Ukrainian identity. As a result, Ukrainian society needs a strong 
Ukrainian centralized policy to consolidate itself.

Важливою складовою українізації суспільного простору 
стали закони ВРУ про квоти української мови на радіо та те-
лебаченні. Зокрема, відповідно до них частка україномов-
них пісень має сягати не менше двадцяти п’яти відсотків 
в ефірі [14], на телебаченні — не менше трьох четвертих 
усього ефірного часу. Хоча закони отримали критику серед 
експертів та діячів, вони, безперечно, є необхідною скла-
довою для поширення українського мовного простору, осо-
бливо у той час, коли формується самобутня сучасна укра-
їнська культура. Зауважимо, що формування національної 
належності є світоглядним процесом, на що безпосередньо 
впливає культурний та ментальний простір суспільства. 
Безперечним є той факт, що роль вирішити кризу ідентич-
ності і повернути втрачені регіони належить перш за все 
слову та культурі. 
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На сучасному етапі розвитку мово-
знавства дуже важливим є дослідження 
та обґрунтування понять «мовна карти-
на світу» загалом та «українська мовна 
картина світу» зокрема, що безпосеред-
ньо пов’язана з інтерпретаційними мо-
делями інтегративного потенціалу укра-
їнської мови. Це пояснюється тим, що у 
кожного народу є своя власна культура, 
традиції, звичаї, ментальність, націо-
нальна ідея, які можливо зрозуміти чи 
сприйняти, в тому числі, через мову та 
завдяки її інтегративному потенціалу.

Поняття мовної картини світу 
пов’язано з ім’ям В. Гумбольдта та його 
ідеєю антропоцентричності мови. Пізні-
ше, на основі вчення В. Гумбольдта, відо-
мий німецький дослідник Л. Вайсгербер 
розробив  теорію мовної картини світу. 

Праці В. Гумбольдта та Л. Вайсгер-
бера стали теоретичною основою і для 
відомої гіпотези лінгвістичної віднос-
ності Сепіра  – Уорфа. Вчені висунули 
тезу, що мова відіграє визначальну роль 
у процесі пізнання, а люди бачать світ 
по-різному – крізь призму рідної мови. 

Термін «картина світу» досить бага-
тозначний. У філософській і спеціальній 
науковій літературі цей термін застосо-
вується для позначення сукупності сві-
тоглядних знань про світ, котрі сфор-
мовано в процесі оцінювання суб’єктом 
результатів пізнання навколишнього се-
редовища [4, с. 21]. Суб’єкт формує для 
себе картину світу, виходячи з власного 
відчуття, сприйняття, уявлення, форм 
мислення та самосвідомості. Поряд з 
терміном «картина світу» використову-
ються також терміни «бачення світу», 
«модель світу», «образ світу», що харак-
теризують цілісність світогляду. 

Структура картини світу за тако-
го підходу задається через систему так 

званих категорій культури, у яких ви-
користовується поняття «мовна картина 
світу» [24]. 

Мовна картина світу — це результат 
певного способу відбиття реальності у 
свідомості людини через призму мови та 
національних, історико-культурних осо-
бливостей її носіїв. Це сукупність уяв-
лень про світ, що історично склалася у 
свідомості мовного колективу, цілісний 
образ світу, у формуванні якого беруть 
участь всі сторони психічної діяльності 
людини. Єдиного визначення терміна 
«мовна картина світу» не існує й до сьо-
годні.

Вивченням мовної картини світу 
окремого народу займаються такі науки, 
як етнолінгвістика, соціолінгвістика, 
психолінгвістика. Це є новий, оригіналь-
ний і перспективний напрям у розвитку 
мовознавства, що застосовує комплек-
сний підхід до вивчення мови та її вну-
трішньої форми, поєднує в собі методи, 
властиві кільком наукам (лінгвістиці, 
фольклору, етнографії, психології) [16].

На сучасному етапі розробкою про-
блеми картини світу та її мовного вира-
ження займалися такі українські дослід-
ники: О. Селіванова, яка під поняттям 
мовної картини світу розуміє представ-
лення предметів, явищ, фактів ситуацій 
дійсності, ціннісних орієнтирів, жит-
тєвих стратегій і сценаріїв поведінки в 
мовних знаках, категоріях, явищах мов-
лення  [21, с.  365]; В. Телія характеризує 
мовну картину світу як неминучий для 
мисленнєво-мовної діяльності продукт 
свідомості, який виникає в результаті 
взаємодії мислення, дійсності і мови як 
засобу вираження думок про світ в актах 
комунікації  [23]; І. Голубовська вважає, 
що мовній картині світу притаманна 
«поступальна еволюційність розвитку, 
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при якій роль факторів мінливості нале-
жить не стільки новим знанням про світ, 
скільки соціальним умовам буття етно-
су, що постійно змінюються»  [5, с.  32]; 
В. Маслова визначає мовну картину світу 
як сукупність знань про світ, відобра-
жених у лексиці, фразеології та грама-
тиці [14, с. 49]; В. Василенко вважає, що 
мовна картина світу – це система понять, 
характерна для кожної мови, за допомо-
гою якої носії мови сприймають (класи-
фікують, інтерпретують) світ [2] та ін. 

Національно-мовні картини світу 
являють собою діалектичну єдність ет-
носів та мов. Мова кожного народу ін-
терпретує об’єктивний світ по-cвоєму. 
У запропонованій статті ми спробуємо 
розкрити та охарактеризувати інтерпре-
таційні моделі інтегративного потенціа-
лу мовної картини світу українців. 

Провідна роль у дослідженні укра-
їнської мовної картини світу нале-
жить  О.  Потебні. Мовознавець у сво-
їй праці «Мова і народність» детально 
розглянув різні аспекти мовної картини 
світу, хоча й не використовував саме цей 
термін (вчений називав це «системами 
зображення»). Він наголошував на цін-
ності кожної нації незалежно від ступеня 
її розвитку й кожної національної мови 
для розвитку людства в цілому: «Якби 
об’єднання людства за мовою і взагалі за 
народністю було можливим, воно було б 
згубним для загальнолюдської думки, як 
заміна багатьох почуттів одним, хоча б 
це одне було б не дотиком, а зором. Для 
існування людини потрібні інші люди; 
для народності  – інші народності»  [19, 
с.  229]. Мова, згідно з філософською 
концепцією О. Потебні,  – це не тільки 
«засіб витворення думки, а також пере-
хід до мовного і позасвідомого досвіду в 
артикульовано-збагненне Слово, тобто 

у модус мислення, завжди визначає сві-
домість як національну. Для нього було 
очевидним, що чуття і свідомість на-
родної єдності є не тільки результатом 
спілкування думки, воно можливе при 
єдності мови й наявності національної 
ідеї. Таким чином, ця ідея часто є певним 
змістом нашої думки, частково загаль-
ним духовним настроєм особистості, 
гуртка, певної спільності, інколи – у ви-
няткові й критичні моменти народного 
життя  – значної частини культури»  [3, 
с. 96].

Слушним, на наш погляд, є заува-
ження В. Русанівського, який, говорячи 
про мовну картину світу українців, за-
значає, що точність відображення мови 
у картині світу залежить від упорядкова-
ності першої [20, с. 6]. Доповнюючи цю 
думку, С. Гураль вважає національно-
мовну картину світу «первинною щодо 
мовної, повнішою і глибшою. Однак 
саме мова реалізує, онтологізує націо-
нальну культурну картину світу, збері-
гає її і передає з покоління у покоління. 
Мова фіксує далеко не все, що є в націо-
нальному баченні світу, але спроможна 
описати її» [8, с. 18].

І. Нікітіна у своєму дослідженні 
«Українська національно-мовна картина 
світу: діахронічний аспект» робить ви-
сновок, що українська національно-мов-
на картина світу зберегла набуті загальні 
значення, через які кожен українець ви-
тлумачує досвід народу України й орга-
нізовує свою поведінку. Вона відтворена 
в лексичному фонді, успадкованому з 
праслов’янського етапу розвитку, і роз-
винута за рахунок неслов’янських впли-
вів [18]. 

Проаналізувавши літературу з ви-
світлення цього питання, можемо 
зробити висновок про те, що ніхто з 
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розглянутих нами дослідників не ставив 
собі за мету дати визначення поняття 
«українська мовна картина світу». Ми 
спробуємо систематизувати і конкрети-
зувати, що маємо на увазі, говорячи про 
мовну картину світу українців. 

Поняття «українська мовна картина 
світу»  – одне із складових мовної кар-
тини світу, що, в свою чергу, входить до 
структури картини світу загалом. необ-
хідно простежити цей взаємозв’язок. 
Картина світу формує типи відношення 
людини до світу, інших людей, визна-
чає норми поведінки людини у світі та 
її ставлення до життя. Що стосується 
відображення картини світу в мові, то 
тут варто розрізняти два види впливу 
людини на мову  – вплив психофізіоло-
гічних особливостей людини на власти-
вості мови і вплив на мову різних картин 
світу – релігійно-міфологічної, філософ-
ської, наукової, художньої.

Мова безпосередньо бере участь у 
двох процесах, пов’язаних з картиною 
світу. По-перше, в ній формується мов-
на картина світу, що є одним із най-
більш глибинних шарів картини світу в 
людини. По-друге, мова виражає і екс-
плікує інші картини світу людини, які 
за посередництвом спеціальної лексики 
входять у мову, привносячи в неї риси 
людини. Кожна з картин світу, що як ві-
дображуваний фрагмент світу представ-
ляє мову як особливий феномен, задає 
своє бачення мови і по-своєму визначає 
принцип дії мови. 

У свою чергу поняття «українська 
мовна картина світу» включає в себе 
феномен мови як складову її частину, 
представляє собою діалектичну єдність 
українського етносу та мови. Як і інші 
мовні картини світу, вона мінлива в часі, 
тобто в кожний наступний історичний 

етап свого розвитку вона вдосконалю-
ється та збагачується. Українська мовна 
картина світу передається наступним 
поколінням через особливий світогляд 
українців та є їх загальнокультурним 
надбанням, що втілюється в традиціях, 
звичаях та ін.

У лінгвістичній науці, на думку Т. Бі-
ленко  [1, с.  18], найбільш характерним 
для дослідження будь-якої проблеми 
мови є зіставлення класичної (XVII–
XIX  ст.), некласичної (до 80-х років 
XX ст.) та постнекласичної (кінця XX – 
поч. XXI ст.) традицій всього культурно-
лінгвістичного простору. 

Характеризуючи українську мовну 
картину світу, мовознавці відзначають її 
особливе значення та функції. Мова за-
безпечує потреби суспільства у спілку-
ванні та пізнанні. На виконання цього 
завдання і спрямовані функції, які вона 
виконує. Отже, зосередимо свою увагу у 
набуванні на цих етапах функцій мовою. 

Діяльність мови забезпечуєть-
ся наявністю в ній двох діалектично 
пов’язаних між собою сторін: матеріаль-
ної структури та суспільного функціо-
нування. Відповідно до цього і розвиток 
мови не являє собою єдиного процесу, 
який би був односпрямований, а йде 
двома досить самостійними лініями: 
структурною і функціональною. 

Структурна лінія пов’язана з асорти-
ментом, або набором матеріальних за-
собів, мови, їх взаємообумовленням та 
взаємодією. Функціональний бік мови 
пов’язаний з тією роллю, яку вона віді-
грає в житті суспільства, та з різними 
змінами в характері і межах функціону-
вання мови. Зв’язки між структурною та 
фукціональною сторонами мови мають 
цілий ряд характерних особливостей, 
які, на жаль, не завжди належним чином 
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враховуються спеціалістами. Отже, ро-
бимо висновок, що структурна і функці-
ональна лінії в характеристиці феномену 
мови тісно взаємопов’язані між собою. 

Функції мови являють собою прояв 
її сутності, призначення та дії в суспіль-
стві, її природи, тобто вони виступа-
ють її характеристиками, без яких мова 
не може бути сама собою. Основними 
функціями української мови мовознав-
ці вважають комунікативну, когнітивну, 
мислеоформлювальну, репрезентативну, 
емоційну, експресивну та імпресивну, 
демонстративну [15].

Комунікативна функція покликана 
для спілкування людей у суспільстві; 
когнітивна функція є засобом пізнання 
світу; мислеоформлювальна функція  – 
мова разом із мисленням забезпечують 
реалізацію процесів спілкування та 
формулювання думки; репрезентатив-
на функція мови виявляється в процесі 
передачі людьми певної інформаціі; емо-
ційна функція виявляється у виражен-
ні ставлення мовця до змісту його по-
відомлення; експресивна функція мови 
передбачає уявлення у висловлюванні 
самого мовця; імпресивна функція поля-
гає в тому, що мова впливає на слухача; 
демонстративна функція – вираження за 
допомогою мови своєї етнічної, націо-
нальної належності. 

В. Гонський переконаний, що у гно-
сеологічній, експресивній, мислетвор-
чій, номінативній, ідентифікаційній, 
естетичній функціях мови, власне, і вті-
лені найважливіші психоемоційні, ког-
нітивні механізми розвитку людини та 
нації [6]. 

Варто зазначити, що більшість до-
слідників єдині в тому, що всі ці функ-
ції мова може виконувати, якщо вона 
спільна для всіх членів суспільства. 

Руйнування ж мовного організму 
рівно значне позбавленню народу його 
спадщини, традицій, культури та його 
майбутнього. Це призводить до функціо-
нальної обмеженості як нації, так і дер-
жави, зокрема, порушує закон єдності, 
без якого ці інституції не можуть існу-
вати [25].

Недостатньо висвітленими, на нашу 
думку, залишаються питання функціо-
нальних можливостей української мови 
в процесі формування нації та держави, 
зокрема реалізації її інтегративного по-
тенціалу.

У науковій літературі зустрічаємо 
різні інтерпретаційні моделі розкриття 
інтегративного потенціалу української 
мови. Слово «інтегративний» є похід-
ним від слова «інтеграція» і має таке 
тлумачення: об’єднання в ціле будь-яких 
окремих частин; об’єднання та коорди-
нація дій різних частин цілісної систе-
ми; наявність упорядкованих відносин 
між індивідами, групами, організаціями, 
державами [10]. 

Некласична (модерна) традиція об-
ґрунтовує інтегративний потенціал 
української мови як засобу соціального 
позиціонування. Основоположником 
некласичного етапу тлумачення феноме-
ну мови вважають В. Гумбольдта, який у 
своєму трактаті з мовознавства визна-
чає мову як своєрідний інструмент, зна-
ряддя, за допомогою якого людина, так 
би мовити, створює чи породжує думку. 
«У кожний момент і в будь-який період 
свого розвитку мова пропонує себе лю-
дині – на відміну від усього вже пізнано-
го і продуманого нею  – як невичерпну 
скарбницю, в якій дух завжди може від-
крити незнане…»  [7, с.  82]. Саме мова, 
якій, на його думку, притаманний «на-
ціональний дух», зумовлює належність 
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людини до національної культури, де-
термінує її світосприймання та самоус-
відомлення.

Найбільш інтенсивно лінгвофіло-
софська проблематика вивчається у 
XX  ст. у філософській герменевтиці, у 
двох її варіантах  – «онтологічній гер-
меневтиці» (М. Гайдеггер), що акцентує 
увагу на співвідношенні мови й буття, 
що становить збагнення буття як роз-
криття його маніфестації в мові, і «лінг-
вістичній герменевтиці», або герменев-
тиці тексту (Г. Гадамер, П.  Рікер), що 
акцентує увагу на взаємозв’язку мови й 
мислення в їхньому відношенні до буття. 

Нового значення у філософському 
доведенні набувають лінгвістичні дані, 
мова як репрезентативна форма люд-
ської свідомості, пізнання, інтелектуаль-
ного конструювання світу. Теоретичні 
засади й аргументація сучасної герме-
невтики спираються на філологію як 
базисну науку про слово. В. Гумбольдт 
проблему розуміння  – центральну для 
герменевтики  – розглядав у контексті 
окреслення основних функцій мови, а 
саму мову – як орган внутрішнього бут-
тя людини і одночасно  – посередника 
між мислячими суб’єктами. 

Провідною для герменевтики є ідея 
В. Гумбольдта про те, що мова є систе-
мою, яка внутрішньо містить у своїй 
лексиці і в способах вираження думок 
світобачення народу. Тому найповні-
ші уявлення про будову світу людина 
отримує з мови, оминаючи безпосеред-
ній практичний досвід. На його думку, 
кожен індивід розуміє одне й те ж сло-
во по-своєму. І навіть якщо розбіжнос-
ті тут можуть бути незначними. А тому 
будь-яке розуміння завжди є разом з 
тим і нерозумінням, а будь-яка згода 
в думках та почуттях – разом з тим є й 

розходженням у них [7, с. 84]. Тобто він 
торкався ролі герменевтичних процедур 
лише як допоміжного засобу порозумін-
ня між людьми для встановлення зна-
чення того чи іншого слова. 

Ф. Шлейєрмахер вперше поставив 
за мету відшукати єдність герменевтики 
і вважав, що вона не повинна залежати 
від способу передачі думки  – письмово 
чи усно, чужою чи рідною мовою. Але 
Г. Гадамер пішов далі свого попередника 
і розглядав проблему розуміння не лише 
крізь призму дослідження текстів, але й 
показав її актуальність для порозуміння 
між народами, націями тощо, оскільки 
для нього розуміння є мовною і мов-
леннєвою проблемою. Герменевтика, на 
його думку, здійснює рефлексію як щодо 
повсякденної мови, так і мови науки [9, 
с. 106–107]. 

Світ і мова в герменевтиці безпосе-
редньо пов’язані, оскільки завдяки мові 
будується світ, і немає такої мови, яка б 
не виражала світ. 

Представники герменевтики розгля-
дали мову як спосіб існування людини, 
вважаючи, що люди живуть словами й у 
словах, особливу увагу звертали на спо-
нукальну й оціночну функції мови. 

Герменевтика визнала єдинодоступ-
ним і цінним світ людського спілкування. 

Отже, можна констатувати, що якщо 
стосовно класичної традиції трактуван-
ня мови філософське осмислення мовних 
феноменів здійснювалось у контексті за-
гальногносеологічних філософських мо-
делей, то в рамках некласичної традиції 
мова конституюється як самостійна сфе-
ра філософської проблематики.

Постнекласична традиція відобра-
жає інтегративний потенціал мови як за-
собу конструювання соціальної дійснос-
ті, що дає можливість переосмислити 
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всю культурну реальність, визначає 
та характеризує соціальні та державні 
функції української мови, ознаки її інте-
граційних можливостей. 

Одним із засновників сучасної вер-
сії філософії постнекласики є німецький 
філософ К.-О. Апель. Суттєву увагу він 
приділяв аналізу різних лінгвістичних 
та філософських концепцій мови, які 
перетворили її в самостійний об’єкт до-
слідження. Цей аналіз був спрямований 
як на прояснення ролі мови в новій по-
становці традиційних проблем філософ-
ських дисциплін (теорії пізнання, онто-
логії), так і на визначення її значення для 
методології окремих наук.

Характеризуючи функції української 
мови та ознаки її інтеграційних мож-
ливостей, представники постнекласи-
ки А. Швейцер, Л. Нікольський у своїй 
книзі «Введение в социолингвистику» 
виокремлюють такі соціальні функції, 
які виконує мова в суспільстві: консолі-
дуючу, роз’єднуючу та інтеграційну. На 
думку дослідників, різниця між консо-
лідуючою та інтеграційною функціями 
полягає в тому, що перша реалізується 
у стихійному процесі злиття етнічних 
спільнот та сприяє становленню інших 
етнічних одиниць, але більш масивних. 
Натомість інша функція, виникаючи 
та посилюючись у результаті свідомих 
дій суспільства чи держави, які спря-
мовані на поширення мови, необхідної 
для міжнаціонального спілкування, ін-
тенсифікує формування національно- 
політичних громад. Ці дві функції не є 
антиподами в тому сенсі, що друга не 
припиняє дію першої [26]. 

З огляду на це, на думку Н. Чередник, 
характерними ознаками інтеграційних 
можливостей української мови є: 

— формування єдності, пов’язаної 

з посиленням процесів національно- 
культурної ідентифікації;

— підвищення імунітету щодо зо-
внішніх і внутрішніх дестабілізуючих 
впливів;

— ціннісно-нормативна погодже-
ність мовної поведінки в критичних си-
туаціях;

— регулювання та проектування 
культурних та етнолінгвістичних проце-
сів та їх підтримка;

— міжнаціональне спілкування – за-
безпечує комунікативний канал між усі-
ма громадянами держави задля єдиного 
соціокультурного простору;

— національне об’єднання  – забез-
печує проживання на території держави 
представників різних національностей, 
створює середовище єдиного культур-
ного простору, зміцнює суверенітет дер-
жави;

— єдиний мовний еквівалент – спри-
яє активній співпраці з громадянами, 
чиї інтереси реалізуються у виконанні 
функцій держави; уніфікує масову ін-
формацію з метою уникнення непорозу-
мінь між виробниками та споживачами; 
контролює та регулює внутрішній обіг 
інформації шляхом дублювання інфор-
мації єдиною мовою, зрозумілою дер-
жавному апарату та всім громадянам, 
тобто державною;

— державний кордон в інформацій-
ному просторі  – сприяє створенню в 
сучасному світі єдиної глобальної кому-
нікаційної системи за участю держави, 
міжнародних інформаційних агенцій, 
транснаціональних меншинних корпо-
рацій, неурядових правозахисних орга-
нізацій тощо; установленню контролю 
щодо лімітування кордонів і позначен-
ню власної території в глобалізованому 
середовищі;
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— регулятивність – регулює модус то-
лерантності як виразник суб’єктивного 
ставлення мовця до повідомлюваного 
іншим комунікантом (співрозмовником 
чи особою, яка не бере безпосередньої 
участі в спілкуванні) [25].

Результатом процесу мовної інтегра-
ції має стати спільний для країни кому-
нікативний простір.

З часом межі функціональних мож-
ливостей мови розширюються й набу-
вають нового контекстуального значен-
ня. Так, В. Куць, досліджуючи функції 
мови як засобу здійснення спадкоємних 
зв’язків між минулими, теперішніми і 
майбутніми поколіннями народу, вва-
жає, що саме завдяки цим властивостям 
мова може виконувати й виконує такі 
важливі ідентифікаційні та державні 
функції:

— престижна  – усвідомлення зна-
чущості мови, гордості за неї. Має два 
аспекти: соціальний та індивідуальний. 
Соціальний характерний для невеликих 
національних і мовних спільнот, які до-
сягли стандартизації мови з запізненням 
і тому відчувають потребу довести собі й 
іншим, що їхня мова не менш розвинена, 
ніж інші мови. Індивідуальний аспект 
престижності мови і полягає у тому, що 
представник мовного колективу не тіль-
ки сам свідомо прагне до культивовано-
го варіанта національної мови, але й уміє 
оцінити його використання іншими;

— партиципальна  – здатність мови 
забезпечувати участь у світовому куль-
турному, науковому, виробничому, тор-
говельному, політичному процесах;

— вирівнювальна  – завдяки мові 
певна інформація та знання стають на-
бутком широкого кола людей, унаслідок 
чого зростає культурний та інтелекту-
альний рівень усього суспільства;

— акумулятивна  – мова дає змогу 
нагромаджувати й узагальнювати жит-
тєвий досвід, набутий народом як у цей 
час на всій його території, так і протягом 
усього попереднього історичного існу-
вання, і таким чином створює умови для 
його поступового розвитку; 

— суспільно-виховна  – через мову 
утверджуються певні моральні ціннос-
ті в суспільстві, виробляються поняття 
про позитивні й негативні якості, фор-
мується громадська думка [11 , с. 8 – 9];

— регулятивна (волюнтативна) – це 
різного роду спонукання  – прохання, 
наказ, застереження, заборона, порада, 
переконання тощо  – не завжди оформ-
люються формально, виражаючись за 
допомогою «власних» мовних засобів. 

На окрему увагу заслуговує консо-
лідаційна функція, яку українська мова 
виконує у процесі етнічної консолідації, 
коли декілька етнолінгвістичних спіль-
нот є складниками творення міцнішого 
об’єднання і коли мова тієї з них, яка ви-
конує роль центру етнічної консоліда-
ції, засвоюється іншими. Обов’язковою 
умовою розповсюдження мови консо-
лідаційної етнічної одиниці є наявність 
у спільноти зростальної економічної 
основи, створення якої визначають такі 
чинники, як розширення товарного об-
міну й зміцнення ринку, становлення 
нової структури в розподілі праці, що 
має надетнічний характер. Отже, мова 
є здатною виконувати консолідаційну 
функцію тільки на конкретному етапі 
розвитку зростання спільноти і під час 
розгляду в генетичному плані є похід-
ною та другорядною щодо інших соці-
альних чинників.

Говорячи про інтеграційну функ-
цію, слід мати на увазі, що її може вико-
нувати лише мова, яка фактично стала 
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засобом міжнаціонального спілкуван-
ня. Серед інших мов А. Швейцер та 
Л. Нікольський такою мовою вважають 
українську [26]. 

Слід зазначити, що сучасна соціаль-
на практика в багатьох країнах характе-
ризується перетворенням інтегративної 
функції мови на роз’єднувальну, коли 
держава намагається штучно, недемо-
кратичними методами ввести певну 
мову як мову міжнаціонального спілку-
вання.

Головними проблемами для постне-
класики є проблема мови і влади. Ана-
лізуючи мовну політику України, заува-
жимо, що вона має бути побудована на 
основі програми стратегічного розвитку 
держави і враховувати те, яке майбутнє 
планує держава. Зазначені положення 
викладаються в конституціях держав та 
концепції національної безпеки. І саме 
тому мовна політика формує та підтри-
мує мовну ідентичність і дає можливість 
уникнути можливих конфліктів на мов-
ному ґрунті. 

Мовну політику в Україні визначає 
сукупність ідеологічних постулатів та 
практичнх дій, спрямованих на регулю-
вання мовних відносин у країні або на 
розвиток мови в певному напрямі  [12, 
с.  532]. Крім того, вона виступає як су-
купність заходів, які застосовуються 
суспільством, партією, суспільним угру-
пованням для зміни чи збереження вже 
існуючого функціонального розподілу 
мов чи мовних підсистем, для введен-
ня нових чи збереження старих мовних 
норм.

Найдискутованішою темою першо-
го парламентського дня роботи Верхо-
вної Ради стала мова. Справа у тому, що 
5 вересня 2017  р. було прийнято новий 
Закон «Про освіту», але прогнозований 

спротив викликала саме мовна стат-
тя. Це означає, що, по-перше, на мовне 
питання, нарешті, звернули увагу, по-
друге, що через п’ять років після нелегі-
тимного ухвалення закону «Про засади 
державної мовної політики», т.зв. закону 
«Ківалова-Колесніченка», у парламенті 
ще є ті, які вигадують різні аргументи, 
щоб мовний статус-кво не рухати [13].

Документ передбачає суттєве збіль-
шення викладання предметів україн-
ською мовою для національних меншин. 
За словами Міністра освіти та науки Лі-
лії Гриневич – базова мова, відповідно до 
закону, українська, а «мова національ-
них меншин тільки в межах необхідних 
для виконання професійних обов’язків в 
умовах меншин». 

«Зараз найгірша проблема в шко-
лах нацменшин така: вони вивчають всі 
предмети мовою національних меншин і 
кілька годин українську мову. В резуль-
таті діти.., закінчуючи школу, взагалі не 
знають українську мову. А має бути на-
впаки: більшість предметів мають ви-
кладатися українською мовою». Мовна 
стаття цього закону має на меті розши-
рити використання української мови, 
зобов’язує навіть при здобутті профе-
сійно-технічної та вищої освіти нацмен-
шини додатково вивчати українську 
мову, якщо вони її не знають [22]. 

Отже, державний статус української 
мови є вагомим чиннииком у консоліда-
ції українського суспільства, ідентифі-
кації громадян як єдиного українського 
народу, а також важливим чинником 
суверенітету і безпеки держави. Утвер-
дження української мови як державної є 
складовою контексту державної інститу-
ціалізації, формування державно-управ-
лінського механізму забезпечення мов-
ної політики [17, с. 170].
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Проаналізувавши інтерпретаційні 
моделі інтегративного потенціалу укра-
їнської мовної картини світу та її функ-
ціональні можливості, можемо зробити 
такі висновки:

— зроблено спробу сформулювати 
і конкретизувати поняття «українська 
мовна картина світу»;

— дослідженню української мовної 
картини світу присвячено чимало публі-
кацій сучасних українських дослідників, 
але ці дослідження мають відносно за-
гальний характер, у яких не встановле-
но та не проаналізовано інтерпретаційні 
моделі її інтегративного потенціалу;

— держава має постійно дбати про 
баланс інтересів між різномовними 
групами регіонів. А для цього потрібна 
виважена мовна політика, спрямована 
на розширення сфери функціонування 
державної мови, яка має виступати за-
собом інтеграції, створення законодав-
чого органу, який би слідкував за вико-
нанням діючого мовного законодавства 
та мірою його реалізації в суспільстві, 
єдиної стратегії щодо виходу з мовної 
кризи, яка склалася на сьогодні в україн-
ському суспільстві.

Українська мовна картина світу 
включає в себе феномен мови як скла-
дову її частину та представляє собою 
діалектичну єдність українського етносу 
та мови. Вона є своєрідним підсумком 
розвитку мови. Кожен українець розу-
міє досвід свого народу і відповідно ор-
ганізовує власну поведінку через набуті 
українською мовною картиною загальні 
значення. 

Зберігаючи свою основу, українська 
мовна картина світу водночас реагує на 
постійні зміни в житті суспільства та 
передається наступним поколінням че-
рез особливий світогляд українців, є їх 

загальнокультурним надбанням, що вті-
люється в традиціях, звичаях та ін. 

Розкриті та проаналізовані на різних 
історичних етапах лінгвістичної науки 
функції української мови лише у своєму 
комплексному поєднанні розкривають її 
інтегративний потенціал та характери-
зують українську мовну картину світу.
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Ukrainian Linguistic Picture of the World: Interpretation Models of Integration Potential

Abstract 
At the present stage of the development of linguistics, particularly important is the research and 

substantiation of concepts “linguistic picture of the world” and “Ukrainian linguistic picture of the world”, 
directly related to the interpretation models of integration potential of the Ukrainian language. It is 
explained by the fact that every nation has its own culture, traditions, customs, mentality, and national 
idea, which can also be comprehended or perceived through a language and due to its integration potential. 

The purpose of the research consists in revealing functional possibilities of the Ukrainian language in 
the process of nation- and state-building, in particular realization of its integration potential.

The research of any linguistic problem is usually based on comparison of classic (17th– 19th centuries), 
nonclassic (till the 1980s) and postnonclassic (late 20th – early 21st century) traditions of the entire cultural 
and linguistic space. Nonclassic (modern) tradition substantiates integration potential of the Ukrainian 
language as a means of social positioning.

Having analyzed the interpretation models of integration potential of the Ukrainian linguistic picture 
of the world and its functional capabilities, it is possible to make a conclusion that an attempt to formulate 
and specify the concept of the “Ukrainian linguistic picture of the world” has been made. All functions of 
the Ukrainian language, revealed and analyzed at different historical stages of the linguistic science, show 
its integration potential only when combined.

The state must constantly care for balance of interests between multi-language regional groups. This 
requires levelled linguistic policy, aimed at expanding the sphere of the official language functioning to 
facilitate integration; creation of a legislative body which would monitor the implementation of existing 
linguistic legislation in the society; development of the single strategy as for solving the linguistic crisis 
specific to the modern Ukrainian society.

The Ukrainian linguistic picture of the world is both a result of the language development and its 
future. Preserving the core, it also reacts to permanent changes in the life of the society.
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Нині зі зростанням мобільності у 
світі спостерігається тенденція до втра-
ти актуальності і важливості локальнос-
ті, емоційної належності до конкретного 
місця проживання. Уже чимало років 
поспіль у наукових колах дискутують 
з приводу того, що все більше людей 
не відчувають жодної прив’язаності 
до території, а на противагу цьому у 
них виникає відчуття «відсутності міс-
ця» (placeless, homelessness). Натомість 
інші дослідники зазначають, що попри 
збільшення рухливості населення та ін-
дивідуальної мобільності значення кон-
кретних територій та локальних общин 
досі лишається важливим чинником у 
конструюванні образу дому і відчутті 
належності до місця навіть у таких су-
часних великих містах, як Лондон та 
Стамбул [7, с. 10]. 

Щороку стрімко збільшується кіль-
кість міського населення, а великі міста 
стають центрами агломерацій. Наразі 
Київ є не просто найбільшим містом в 
Україні, політичним, економічним та 
культурним центром, а й центром Ки-
ївської агломерації1, що об’єднує низ-
1 Слід зазначити, що поняття «агломерація» за 
чинним українським законодавством не є адміні-

ку міст (Обухів, Українка, Васильків, 
Вишгород, Вишневе, Ірпінь, Бориспіль, 
Боярка, Бровари, Буча), селищ (Ворзель, 
Глеваха, Гостомель, Калинівка (Бровар-
ський район), Калинівка (Васильків-
ський район), Коцюбинське, Козин, Ча-
бани), а також сіл Київської області [14].

У  цій статті ми пропонуємо розгля-
нути, яку роль відчуття належності 
до місця (sense of belonging) відіграє у 
формуванні спільнот містян. Це за-
вдання ми вирішили реалізувати на 
прикладі м. Ірпеня, який, з одного боку, 
є передмістям Києва і входить до Київ-
ської агломерації, а з іншого  – центром 
регіону «Великий Ірпінь», що об’єднує 
м. Бучу, селища Ворзель, Гостомель, Ко-
цюбинське. Для регіону характерні ін-
тенсивна житлова забудова та зумовлене 
нею активне розширення приватної та 
державної інфраструктур.

Зупинимося на оптиці нашого дослі-
дження. Вивчати формування спільнот 
містян ми будемо в межах актуального 
напрямку соціокультурної антрополо-
гії  – урбаністичної антропології. Це 

стративною одиницею, а радше постає соціально-
економічною категорією у науковому та еконо-
мічному дискурсах.
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відносно нова сфера в українському 
академічному середовищі, що, однак, 
не применшує її методологічної спро-
можності пояснювати важливі соціальні 
аспекти, зумовлені культурними кон-
текстами [18]. Перевага антропологічної 
оптики полягає в тому, що вона «пропо-
нує унікальний підхід, що базується на 
практичному досвіді, і досліджує, яким 
чином глобальні процеси позначаються 
на житті окремої людини і цілих спіль-
нот на мікрорівні та в більш широкому 
контексті»  [17]. Своєю чергою урбаніс-
тична антропологія дає можливість по-
глянути на життя містян з емічної (emic) 
перспективи (тобто відштовхуючись 
від того культурного контексту, у яко-
му перебувають мешканці міст), а далі 
за допомогою етнографічних методів та 
холістичного підходу робити висновки 
про механізми функціонування окремих 
кейсів та ситуацій. 

Наразі в західному академічному се-
редовищі тривають дискусії з приводу 
тематичного поля урбаністичних антро-
пологічних досліджень, і низка спеціа-
лістів у цій галузі наполягає на тому, що 
замість терміна «урбаністична антро-
пологія» (urban anthropology) доцільно 
вживати «антропологічне дослідження 
у місті» (anthropological research in the 
city) [1], адже антрополог не вивчає міс-
то у його цілісності, а зосереджує свою 
увагу на конкретних антропологічних 
кейсах із життя містян. 

Методи та теоретична  
основа дослідження

Як відомо, основним методом со-
ціокультурної антропології є етногра-
фія (ethnography)  – емпіричний шлях 
до того, щоб зрозуміти досліджуване 
явище з точки зору представників тієї 

культури, у якій воно функціонує. Ми 
намагалися з’ясувати, яке значення від-
чуття належності до місця має для фор-
мування спільнот містян. Відповідь на 
це питання вимагала безпосереднього 
занурення у дослідницьке поле та кому-
нікацію з мешканцями Ірпеня, які по-
казали б, чи мають ірпінці відчуття на-
лежності до місця та чи відчувають себе 
частиною міської спільноти. 

Для цього нами було застосовано ет-
нографічні методи включеного спосте-
реження (participant observation) та гли-
бинного інтерв’ювання (deep interview). 
Включене спостереження  – це тривале 
перебування у місці, де відбувається ет-
нографічне дослідження  [3, c. 2]. Як за-
уважив Б. Рассел, «ефективність включе-
ного спостереження полягає у тому, що 
дослідник стає «інструментом» для збо-
ру та аналізу даних за допомогою влас-
ного досвіду» [6, c. 359]. 

Проте для отримання повної кар-
тини про культурний контекст дослі-
джуваного кейсу, крім включеного спо-
стереження, антропологи додатково 
застосовують метод інтерв’ювання, що 
передбачає конкретні, але відкриті запи-
тання «точкового» характеру [3, c. 2].

Відповідно протягом дослідження ми 
регулярно їздили до Ірпеня громадським 
і приватним транспортом (щоб зрозумі-
ти специфіку сполучення з Києвом різ-
них районів Ірпеня), гостювали у міс-
цевих мешканців, просили їх провести 
екскурсії містом і двором свого будинку, 
спостерігаючи за повсякденними прак-
тиками жителів міста зсередини. Ми 
відвідували центр надання адміністра-
тивних послуг м. Ірпеня, спілкувалися з 
представниками міської адміністрації та 
активістами. Всього нами було записано 
12 глибинних інтерв’ю з мешканцями 
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міста (2 з них – подвійні). Відбір респон-
дентів здійснювався методом «снігового 
валу», коли зустріч із кожним наступ-
ним респондентом уможливлювалася 
рекомендацією попереднього. 

Дослідження такого складного пи-
тання, як відчуття належності до міс-
ця, вимагає отримання від респонден-
та складної, часто не усвідомлюваної 
до того інформації, тому ми вирішили 
дещо розширити антропологічні дис-
циплінарні межі і використати у цьому 
дослідженні добре відомий і апробо-
ваний в урбаністичних дослідженнях 
метод ментального картографування. 
Активне застоcування цього методу 
розпочалося у 1960-х  роках після по-
яви книги американського урбаніста 
К.  Лінча «Образ міста»  [13]. Протягом 
останніх кількох років на хвилі зацікав-
лення урбаністикою цей метод набув не-
абиякої популярності у пострадянських 
країнах [9, с. 8]. Слід зазначити, що його 
добре знають і в Україні. Так, Н.  Отрі-
щенко у своїй дисертації, присвяченій 
застосуванню проективних методик у 
соціологічних дослідженнях, детально 
розглядає метод ментальних мап  [15]. 
Окремо слід згадати публікацію автор-
ки, присвячену способам зображення 
простору на ментальних мапах  [16]. 
Ментальне картографування (до речі, 
як і етнографія) – це одночасно і метод, 
і результат використання цього методу, 
який полягає у відображенні людиною 
когнітивних процесів сприйняття й ін-
терпретації повсякденного просторово-
го середовища. 

Нашим респондентам було постав-
лено завдання у такому формулюванні: 
«Намалюйте, будь ласка, Ірпінь і Київ», – 
і запропоновано чистий аркуш паперу 
формату А  4 та ручку або олівець. За 

бажанням інформанти могли також ви-
користовувати кольорові олівці, фломас-
тери тощо. Формулюючи таке запитан-
ня, ми передусім прагнули дізнатися, чи 
будуть ці міста в уявленні мешканців Ір-
пеня протиставлятись один одному або 
ж, навпаки, ірпінці позначатимуть їх як 
одне ціле. Така інформація дала б мож-
ливість нам зробити висновки про те, 
чи мають ірпінці сформоване відчуття 
«свого» простору. Всього ми отримали 8 
мап, що їх буде згодом проаналізовано у 
цій статті. Слід зазначити, що створення 
кожної мапи супроводжувалося запи-
сом інтерв’ю, у яких респонденти пояс-
нювали, що вони малюють і чому.

Зв’язок території та ідентичності є 
важливою темою в дослідженнях куль-
турних антропологів. Зокрема, в соціо-
культурній антропології виділився окре-
мий напрямок антропології простору та 
місця (anthropology of space and place). 
Для нашого дослідження важливим є 
твердження, що простір конструюється 
за допомогою значень, які йому надає 
індивідуум або група людей. Такий під-
хід дає змогу поглянути на простір не 
лише як на фізичну категорію, але і як на 
сукупність людських практик, уявлень, 
емоційних зв’язків, звичаїв та тілесного 
досвіду  [5, c. 21–37]. Саме в досліджен-
нях антропологів активно використову-
ється термін «продукування простору». 
Він підкреслює, що людина або група 
людей своєю щоденною активністю, ру-
хом, маршрутами, практиками вербалі-
зації творить свій власний актуальний 
простір.

У  фокусі уваги не лише культурних 
антропологів, але й інших дослідників 
міського простору (географів, соціоло-
гів, інженерів) досить часто опинялося 
поняття локальної міської спільноти 
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(community, neighbourhood). Спільно-
та багатомільйонного мегаполіса  – це 
досить абстрактне явище, адже жителі 
окремих районів можуть не мати спіль-
них інтересів або й взагалі не перетина-
тися в реальному житті. Для вивчення 
мікросоціального життя сучасного міста 
більш продуктивною є категорія менших 
за масштабами локальних спільнот окре-
мих районів, кварталів чи передмість. 
Ключовою ознакою таких спільнот стає 
прив’язаність до конкретного геогра-
фічного простору. Інтерес дослідників 
до сусідських спільнот не є випадко-
вим. Адже було помічено, що ефективно 
функціонують і активно використову-
ють демократичні інструменти саме ті 
міста і селища, де достатньо сформовані 
локальні спільноти мешканців [4, c. 35–
39]. Жителі таких міських одиниць ма-
ють високий рівень прив’язаності до 
місця і конкретної спільноти, частіше 
займають активну позицію в питаннях, 

що стосуються життя та розвитку їхніх 
кварталів, районів та міст. 

За основу для характеристики ло-
кальної міської спільноти київського пе-
редмістя ми взяли класифікацію ознак 
сформованої спільноти (neighbourhood / 
community), запропоновану в книзі 
Т. Блокленд [2] та розвинуту у вступній 
статті Р. Вотта та Р. Смітса до книги «Мо-
більність та належність до сусідських 
спільнот у містах та сабурбіях» [7]. Спи-
раючись на теорію відчуття місця, авто-
ри виділили три ознаки cформованої 
спільноти (окремого передмістя, району 
чи кварталу): 1) просторову  – обмеже-
ний певними кордонами простір; 2) со-
ціальну  – наявність соціальних зв’язків 
між жителями; 3) символічну – наявність 
уявного, символічного контенту [7, с. 7].

Згідно з цією моделлю авторами 
статті було сформовано тематичну сіт-
ку, за допомогою якої проаналізовано 
локальну міську спільноту м. Ірпеня.

ПЛАТФОРМА НАУКОВИХ ІНІЦІАТИВ

Фізична та адміністративна віддаленість 
від Києва 

Просторова локалізація 
спільноти

Характеристика 
спільноти київського 
передмістя (Ірпінь)

Наявність інфраструктури, яка впливає 
на рівень залежності населення від 
зв’язків із мегаполісом 
Мікросоціальні зв’язки (в межах вулиць 
та будинків)

Соціальні зв’язки 
всередині спільноти

Макросоціальні зв’язки (громадський 
активізм, взаємодія в межах публічного 
простору )
Характер комунікації між старожилами 
та новоселами (суперечності / пошук 
шляхів порозуміння)
Віртуальна спільнота (аналіз діяльності 
груп у соцмережах (Facebook))

Природно-географічний образ 
Символічний образ 
міста, сформований 
спільнотою

Історичний образ міста 

Образ сучасного міста
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Cоболєва О., Овсіюк О., Полек Т. Антропологічне...

Ірпінь – київське передмістя:  
історія та сучасність

Перш ніж розглянути спільноту 
м.  Ірпеня за ознаками, виокремленими 
Р.  Воттом та Р.  Смітсом, вважаємо до-
речним навести історичну довідку про 
місто. Це необхідно для цілісного розу-
міння кейса, обраного для дослідження.

Ірпінь – місто-супутник Києва, роз-
ташоване на відстані 7 км від столиці. 
Назву отримало від однойменної ріки, 
на березі якої розташоване. Ірпінь – по-
рівняно молодий населений пункт. Да-
тою його заснування вважають 1900 рік. 
Виникнення поселення пов’язують із бу-
дівництвом залізниці Київ–Ковель (1898 
рік), адже для її потреб біля залізнично-
го мосту через річку Ірпінь було обла-
штовано роз’їзд. Цю місцевість почали 
заселяти залізничники, а також пред-
ставники інших професій: будівельники, 
лісоруби, дрібні торговці тощо. Кількість 
населення поступово зростала. Так утво-
рилося поселення Ірпінський роз’їзд, яке 
після злиття з с.  Северинівка отримало 
назву «Ірпінські дачі»  [11, с.  535]. Забу-
дову здійснювали вздовж просік, які ви-
рубували в лісі. Згодом вони стали вули-
цями майбутнього міста, хоч і зберегли 
традиційну назву  – лінія з порядковим 
номером.

Ірпінь від початку свого заснуван-
ня  – населений пункт, що динамічно 
розвивається. Невелика відстань від 
Києва та природний потенціал сприяли 
розвитку дачно-курортного господар-
ства. Тому ця місцевість приваблювала 
на сезонне чи постійне проживання зна-
чну кількість людей, зокрема відомих ді-
ячів культури та мистецтва. 

Статус міста Ірпінь отримав 1956 
року, коли за рішенням Київського 
обл виконкому став містом районного 

підпорядкування у складі Києво-Свято-
шинського району. 

У  1962 році Ірпінь отримав ста-
тус міста обласного підпорядкування. 
З 1967 року селища міського типу Буча, 
Ворзель, Гостомель та Коцюбинське по-
трапили під адміністративне підпоряд-
кування Ірпеню.

З  початку 2000-х років у межах Ки-
ївської агломерації здійснено спробу 
створення специфічного субрегіону  – 
Ірпінської міні-агломерації, що скла-
дається з міста Ірпеня, а також селищ 
Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське. 
У 2001 році у межах так званого «швед-
ського експерименту» з розвитку місце-
вого самоврядування згідно із спеціаль-
ним законом «Про державно-правовий 
експеримент розвитку місцевого само-
врядування в місті Ірпені, селищах Буча, 
Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Ки-
ївської області» було започатковано 
введення нової системи місцевого са-
моврядування шляхом об’єднання те-
риторіальних громад Ірпінського регіо-
ну. Хоч експеримент не вдався, а закон 
втратив чинність у 2006 році, Ворзель, 
Гостомель, Коцюбинське та Буча, яка у 
2007 році отримала статус міста облас-
ного підпорядкування, досі утворюють 
єдиний регіон – так званий «Великий Ір-
пінь» з центром у м. Ірпені.

В Ірпені з 60-х років ХХ ст. активно 
проводиться багатоповерхова забудо-
ва [19, с. 325]. Перший дев’ятиповерховий 
будинок зведено 1977 року, а у 1986 році у 
місті з’явилися дві перші чотирнадцяти-
поверхівки [12].

У  2000-х  роках розпочалася нова 
хвиля багатоповерхової забудови міста. 
Так, значно пожвавилося будівництво з 
2010-х років, коли на місці соснових лі-
сів виросли великі житлові комплекси. 
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Одночасно розширюється забудова 
приватного житлового сектору, зростає 
кількість нових котеджів та таунхаусів. 

З  інтенсивністю забудови пов’я-
за ний і швидкий приріст населення 
міста. Якщо 2004 року в Ірпені меш-
кало 39,9 тис. осіб [11, с. 535], то у 2016 
році в місті проживало вже понад 
83 тис. чол. [12].

Для Ірпеня як міста-супутника ме-
гаполіса типовою є трудова маятникова 
міграція населення. Щоденно місто за-
лишають вранці і повертаються до ньо-
го ввечері десятки тисяч його мешкан-
ців [10]. 

Просторова локалізація  
міської спільноти Ірпеня

Найбільш очевидною характерис-
тикою міської спільноти є просторова, 
фізична ознака, адже вона локалізуєть-
ся в цілком конкретному фізичному 
просторі і є певною мірою географічно 
детермінованою. Відповідно конкретні 
просторово-географічні ознаки та осо-
бливості мають досить великий вплив 
на формування належності до місця 
та творення локальних спільнот. Роз-
глядаючи просторову ознаку спільноти 
передмістя, слід встановити, наскільки 
воно є відокремленим від мегаполіса та 
інших приміських населених пунктів ге-
ографічно, а також чи кількість та якість 
об’єктів інфраструктури в межах адміні-
стративної або територіальної одиниці 
є достатніми для повноцінного життя її 
мешканців.

Ірпінь відділений від Києва геогра-
фічно і відокремлений від столиці до-
сить великим лісовим масивом. Ця гео-
графічна відокремленість від мегаполіса 
чітко усвідомлюється і транслюється на-
шими респондентами. Зокрема, аналіз 

ментальних мап показує, що Ірпінь його 
мешканці завжди зображають окремо 
від Києва: «Все-таки Ірпінь – окрема те-
риторія» (Марина, 1981 р.н.). 

Передмістя на мапах сполучається із 
столицею дорогою. Ірпінь має дві осно-
вні дороги до Києва, які називаюь «ста-
ра» і «нова» траси. «Новою» є дорога, 
побудована до футбольного чемпіонату 
«Євро-2012», вона кращої якості і більш 
зручна, адже суттєво скорочує відстань 
до столиці: «Це Київ, ну да, якось Київ, 
столиця, нова прекрасна дорога, дякую, 
не знаю, кому. І вона зручна, тому що 
скорочує набагато-набагато цю дис-
танцію між сателітом і ...» (Ярослава, 
1986  р.н.). Дуже важливою просторо-
вою точкою для мешканців Ірпеня, яку 
зображають майже всі опитані на сво-
їх ментальних мапах, є станція метро 
«Академмістечко»: «Мені подобається 
жити тут, тому що тут недалеко від 
річки, хвилин 20 там, 30 пішки, і до Киє-
ва 15 хвилин маршруткою до Академміс-
течка, і там в принципі, куди захочеш, 
туди вже їдеш» (Ярослава, 1986 р.н.). 

На ментальних мапах чітко просте-
жується протиставлення багатоповерхі-
вок у Києві і зелених насаджень в Ірпені: 
«Киев, в первую очередь, это мегаполис, 
поэтому, конечно, это застройка, за-
стройка, плотная, плотная, активная 
застройка, дороги, застройки, грязное 
небо, хорошая инфраструктура, все, 
вот это наш Киев. Если говорить про 
Ирпень, пригород есть пригород. Пока 
что это… Нарисую деревце, я так 
быстро, схематично, и между ними мы 
поставим высотки» (Анастасія, 30 ро-
ків) (див. Рис. 1).

Аналіз інтерв’ю і ментальних мап 
показує, що географічна віддаленість 
і відокремленість від мегаполіса чітко 

ПЛАТФОРМА НАУКОВИХ ІНІЦІАТИВ
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усвідомлюється мешканцями Ірпеня, а 
отже, відіграє помітну роль у їхньому 
повсякденному житті.

Просторова відокремленість фор-
мується також адміністративними 
кордонами та приватною і державною 
інфраструктурою. В Ірпені існує ме-
режа державних закладів соціальної 
інфраструктури, частина з яких була 
успадкована ще з радянських часів: лі-
карні, поліклініки, школи, дитячі садки. 
Останніми роками чимало державних 
інфраструктурних об’єктів було рекон-
струйовано, а кількість приватних зна-
чно збільшилась. У  місті функціонує 
чимала кількість торговельних май-
данчиків, де реалізують товари різного 
призначення, а також розважальних за-
кладів та місць для проведення дозвілля: 
дитячі майданчики, парки, шопінг-моли, 
ресторани, кафе. Поширеність та різно-
манітність подібних об’єктів в Ірпені дає 
можливість його мешканцям вирішува-
ти базові потреби в межах свого міста і 
не відчувати критичної залежності від 
мегаполіса: «В центре города сделан хо-
роший центр. Вот недавно его сделали. 
Я  его называю Новая Венеция. Фонтан, 
который есть в Винницкой области и 
у нас. С лазерным 3Д-шоу (…). Есть два 

музея. Один краеведческий, он 
очень хороший, интересный, 
туда люди ходят. То есть нор-
мально в этом плане. Есть 
много развлекательных каких-
то небольших организаций, 
куда дети ходят. Открыли 
торговый комплекс «Жираф». 
Там есть бильярд, там есть бо-
улинг. Там есть кафешки, там 
есть детские аттракционы. 
Чего не было вообще, в прин-
ципе, такого. Поэтому… город 

развивается. Идет в ногу со временем» 
(Валерій, 35 років); «Вы сами видите 
парк, таких парков по Ирпеню много, по-
стоянно библиотеки пополняют фонды, 
ремонтируют школы, где-то классы, по-
купают технику, а-а.., построили дет-
скую поликлинику. В  эту детскую по-
ликлинику привозят экскурсии. (…) Мы 
туда ходим, мы ходим туда бесплатно. 
Там есть массажист бесплатный, ло-
гопед (…) Качественней жилье, лучше 
экология, коррупция в разы меньше. Бо-
лее добродушное отношение (… ). То 
есть много вопросов здесь можно решить 
намного легче, чем в Киеве» (Анастасія, 
30 років). 

Географічна відокремленість та інф-
раструктурна самодостатність є важли-
вими передумовами для формування 
ефективної міської спільноти Ірпеня та 
вироблення серед її членів високого рів-
ня прив’язаності до місця.

Характеристика соціальних  
зв’язків мешканців міста Ірпеня
Для вивчення міської спільноти 

принципове значення мають соціальні 
зв’язки, які виникають між мешканця-
ми. Робота в полі, спілкування з респон-
дентами дали можливість виокремити 
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чотири основні площини, в межах яких 
відбувається комунікація між ірпінця-
ми: спілкування на мікрорівні, тобто 
здебільшого сусідські стосунки (в меж-
ах будинку, подвір’я, вулиці тощо); вза-
ємодія на макрорівні передбачає участь 
у громадських ініціативах, активну со-
ціальну позицію, а також зацікавленість 
індивідуумів у користуванні публічним 
простором міста. Крім того, для Ірпеня 
як міста, де кількість населення швидко 
зростає здебільшого за рахунок мігран-
тів, важливо дослідити площину вза-
ємостосунків між старожилами та но-
вими містянами. Також велике значення 
для сучасної людини має комунікація у 
віртуальному просторі. Тому на особли-
ву увагу заслуговує дослідження комуні-
кації ірпінців у соціальних мережах. 

Опрацьовані матеріали демонстру-
ють, що респонденти, які нещодавно 
оселилися в Ірпені, переїхавши з Києва 
(чи іншого міста), будують свій нара-
тив про сусідське спілкування шляхом 
порівняння теперішнього та минулого 
досвіду. Вони звертають увагу на при-
вітність сусідів: «Мы здороваемся друг 
с другом. Даже если кого-то не знаешь, 
все равно здороваются. Довольно-та-
ки часто улыбаются, то есть то, чего 
в Киеве нет» (Анастасія, 30 років). «На 
мій погляд, це таке незвичайне містечко. 
Воно відрізняється від інших. Тут неви-
сокі паркани, тут люди, мені здається, 
більш привітні, тут більше таке інте-
лігентне ставлення» (Олена, 1956 р.н.).

Також респонденти відзначають по-
чуття захищеності та безпеки як один 
із чинників, що сприяє налагодженню 
добросусідських відносин: «Я вижу, что 
больше, чем в Киеве есть, что действи-
тельно выходят, садятся на лавочках, 
общаются. Во дворах гуляют дети, мне 

кажется, что многие даже самостоя-
тельно гуляют. То есть такое ощуще-
ние расслабленности, что люди более 
расслабленно и защищенно чувствуют 
себя в этом пространстве, чем в горо-
де  [Киеве]. Больше общения, есть та-
кое…» (Ірина, 1979  р.н.); «У  нас сусіди 
єдіномишлєнніки… В нас були дуже вели-
чезні дерева – срібляста тополя, але він 
був аварійний, він висів над дахом, і він 
би, якщо впав, він би двом сусідам впав. 
Нам дуже було жалко, в нас було там 
гніздо шпаків. Все-таки ми змушені були 
видалити це дерево, це ми робили разом 
з сусідами. І ми там гроші збирали, ра-
зом помагали. Від забудовників теж  [не 
хочуть продавати свої ділянки забудов-
никам]… У  нас був неприватизований 
кусочок. Ми приватизували, а сусіди  – 
ні. Коли ми приватизували, ми подали, 
значить, цей акт узгодження, шо ми 
не заступили їм ділянку. Але в нас був 
спільний кусок. І  на їх почали наїжджа-
ти, тіпо, він не приватизований, вони 
не хочуть його продати. Ми швиденько 
пішли продали і оформили в спільну влас-
ність нашу сусідку. Ну, дивимось самі, 
самі там квіти висаджуємо» (Олена, 
1956 р.н.); «Якщо нагальне питання вже 
якесь, хтось бере ініціативу, ноги в руки 
і трусити-обходити. Це, знаєте, поки, 
як кажуть, грім не стукне… В чому плюс 
нових будинків… в тому, що все-таки 
там в основному молодь… вони відпові-
дальні в плані того, шо ініціативні, розу-
міють, що щось треба чи робити, якщо 
ніхто не зробить, треба самим робити. 
На будинок знаходиться завжди там 5, 3 
чоловіки, які, як паровозик, за собою тяг-
нуть» (Марина, 1981 р.н.).

Часто практикується надання один 
одному індивідуальних дрібних послуг 
та допомоги у вирішенні побутових 
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проблем: «“У меня гости, мне нужны та-
буретки”, – все, табуретки уехали туда. 
“Мне надо за ребенком посмотреть”,  – 
ребенка отдал, ребенка принял» (Анас-
тасія, 30 років); «Ми не всіх знаємо. Тих, 
що виходять до нашого, четвертого, 
поверху, я ще знаю, а хто вище, то не 
дуже – тільки візуально. То здороваємся, 
там щось, буває, перепитаєм, один одно-
го підвозимо, як їде на Київ хтось… Тебе 
підвезти – підвезти. Ну, і все…» (Мари-
на, 1981  р.н.); «Я  общаюсь с соседями... 
они живут на площадке у меня. Часто 
там чаи. У них был и есть ключ от моей 
квартиры  – поливать цветы и про-
ветрить… Такие достаточно близкие 
отношения. С  другими соседями у меня 
нет таких близких отношений. Со все-
ми здороваюсь… Они между собой, есть 
компашка, выходят пиво вечером пьют. 
Есть соседи, которые с детьми совмест-
но гуляют. То есть люди, которые между 
собой достаточно плотно общаются, в 
гости ходят. Между людьми есть вза-
имоотношения… Вот, возвращаешься 
с работы, они стоят пиво пьют, всег-
да приглашают поговорить» (Ірина, 
1979 р.н.); «Ми регулярно день народжен-
ня всєй сімйой, як кажуть, будинком. В 
кого день народження, то це вже тра-
диція. У нас там спеціальний майдан-
чик, там лужайка, і ми там» (Микола, 
1947 р.н.).

Отже, польові матеріали демонстру-
ють, що сусідська комунікація в Ірпені 
достатньо розвинена. У  місті є всі пе-
редумови для налагодження активного 
спілкування на мікрорівні. Насамперед 
варто наголосити, що Ірпінь – місто, де 
швидко розвивається житлове будівни-
цтво, а більшість опитаних респонден-
тів  – мешканці новобудов. Відповідно 
сусідська комунікація багатьох із них 

ґрунтується на потребі вирішення спіль-
них побутових питань, що виникають у 
процесі функціонування нових будинків 
та комплексів. Крім того, упорядкова-
ність дворів нових житлових комплек-
сів, наявність у дворах місць для спіль-
ного проведення дозвілля (лавочки, 
мангали, галявини), а також атмосфера 
захищеності та безпеки, яка досягається 
за рахунок компактності дворів, охоро-
ни, освітлення території, встановлення 
відеоспостереження тощо, також сприя-
ють налагодженню добросусідських від-
носин.

Водночас, попри сприятливі умо-
ви для налагодження мікросоціальних 
зв’язків, не всі мешканці прагнуть всту-
пати у сусідську комунікацію. Зазвичай 
це залежить від особистих уподобань 
кожного, однак найчастіше такого спіл-
кування уникають люди, які свідомо 
пов’язують левову частину свого соці-
ального життя з мегаполісом, а Ірпінь 
розглядають суто як місце проживання: 
«Все моє соціальне життя і професійне в 
Києві, я в Ірпені тільки сплю. Рідко коли 
виходжу на вулицю» (Оксана, 1983 р.н.); 
«Утром выезжаем в половину восьмого и 
вечером в восемь приезжаем. С соседями 
редко видимся, так: «Здравствуйте». 
Честно говоря, на общение такое (време-
ни нет)» (Галина, пенсійного віку).

Що ж до макросоціальних зв’язків, 
то слід відзначити, що в Ірпені актив-
но розвиваються публічні простори. Це 
створює сприятливі умови для прове-
дення мешканцями міста дозвілля, обмі-
ну думками та досвідом.

Прикметно, що всі опитані респон-
денти, розповідаючи про дозвілля в Ір-
пені, неодмінно згадують міські парки: 
«Я  не самий активний член спільноти 
Ірпеня, але ми дуже любимо гуляти в 
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парках і в центрі. Реально, це навіть про-
сто естетичне задоволення дивитись: 
поміняли всі ліхтарі, лавочки, чистеньке 
все, прекрасно» (Ярослава, 1986 р.н.).

Важливо, що респонденти пов’я зу-
ють розвиток публічних просторів міста 
з вихованням та підвищенням загальної 
культури населення: «Я так чула, що ре-
путація в нього [в району] не дуже, нар-
комани, це теж таке там є все. Але це від 
того, що треба працювати з молоддю. 
Зараз будуються парки. (…) Спортив-
ні майданчики, в нас на вулиці стоять 
тренажери. Є муніципальна варта, яка 
ходить, зараз зробили реконструкцію 
центральної площі, в нас все в квітах…» 
(Олена, 1956  р.н.). Доступність та впо-
рядкованість публічних просторів спри-
яють ініціативності ірпінців, які активно 
беруть участь у культурно-мистецьких 
заходах, ініційованих як міською вла-
дою, так і громадськими активістами: 
«В  парке гуляем, зелёная зона. Мы не 
выезжаем в Киев. Ну а смысл? Здесь есть 
где себя найти, куда пойти, где себя реа-
лизовать. Очень много массовых каких-
то мероприятий проходят в центре 
города. В  частности, на первое апреля 
был праздник, там было много чего. Там 
шарики раздавали детям. Там фонтан 
был включен. В этом плане город живет 
очень насыщенно» (Валерій, 35 років).

Водночас ірпінці виявляють актив-
ну позицію, заявляючи про необхід-
ність врахування думок людей під час 
змін міського простору та прагнення 
контролювати цей процес. Насамперед 
це виражається у захисті зелених на-
саджень. Принципова позиція у цьому 
питанні пов’язана з міцно вкоріненим 
у свідомості мешканців образом Ірпе-
ня як міста в лісі. Нерідко саме цей об-
раз був визначальним під час вибору 

місця проживання. Саме тому питання 
знищення дерев набуває для багатьох 
особистого значення: «До речі, ще одна 
форма соціальної взаємодії – це відстою-
вання зелених територій поруч із нами. 
Є такий гай, там були дуби, такі великі 
дуби, красиві. Раніше була значно більша 
територія. Вона поступово забудовува-
лася. І  в один момент зрозуміли, що зо-
всім впритул до наших будинків хочуть 
знову побудувати, причому дуже агре-
сивний забудовник. І  наші мамочки і не 
мамочки охороняли ці дуби. Встанови-
ли зелений паркан. Наші знесли огорожу. 
В цьому я брала участь. До речі, на тій 
стороні були тітушки. Наймані молоді 
хлопці. Але з цих зелених огорож зроби-
ли захист дерев. Їх так обгорнули, щоб 
до них ніхто не ліз, тому що і підливали 
речовини, труїли дерева. І, в принципі, 
зараз лінія трохи сама посунулася. Пло-
ща цієї зеленої території дуже маленька. 
Але поки що ці дерева відстояли. Були 
репортажі, запрошували телеканали. 
Зверталися в різні інстанції… Там його 
навіть освячували, хрест ставили. По-
тім транспаранти писали. Різні були 
методи. От він напроти одного з наших 
будинків. І ось такий маленький шмато-
чок лісу. Раніше він був великий, але його 
забудували» (Анастасія, 30 років).

До того ж саме знищення зелених 
насаджень провокує певну неприязнь 
між новопоселенцями та старожилами. 
Останні вирубку лісів пов’язують з інтен-
сивною житловою забудовою в Ірпені, а 
отже, й з людьми, які купують це житло: 
«Ми, як скажемо, вклинилися в життя 
Ірпеня тим, що ми там купили кварти-
ру на тих землях, які зараз забудовують 
в лісах. А жителі, які там весь час, вони 
в цьому вбачають великий гріх – вирубу-
ються ліси, вирубуються, це все тому, 
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що такі, як ми, купують квартири. А я 
в цьому бачу, навпаки, розвиток» (Мари-
на, 1981  р.н.). Натомість корінні ірпінці 
вказують на те, що нові мешканці не ви-
являють свідомого ставлення до міста, 
бо не є носіями його культурних тради-
цій: «Единственное, хочется, чтоб боль-
ше было культуризации, чтоб культура 
была на каком-то высшем уровне. Все-
таки культура уходит на нет. А наше 
новое общество все-таки требует боль-
ше зрелищ и пищи, поэтому… Поэтому 
общество растет в формате быстро 
заработать, ничего при этом не делать. 
Просто очень много приезжих» (Валерій, 
35 років). Проте як новосели, так і старі 
мешканці Ірпеня прагнуть до побудови 
комфортних стосунків між собою: «У нас 
не виникали ні з ким  [конфлікти], все 
нормально. З найближчим до нас будин-
ком  [старожилами] ми в хороших сто-
сунках» (Олег, 1987 р.н.).

Сьогодні активна взаємодія між 
мешканцями міста відбувається не 
тільки безпосередньо в місцях прожи-
вання та щоденних контактів: багато-
поверхових будинках, дворах чи пу-
блічному просторі, але й на цифрових 
майданчиках соціальних мереж та ін-
ших онлайн-ресурсах. Соціальні медіа 
є ефективними інструментами для на-
лагодження зв’язків всередині міських 
спільнот та важливими засобами кому-
нікації мешканців мегаполіса і перед-
містя. Щоб з’ясувати, наскільки актив-
ною є онлайн-спільнота міста Ірпеня, 
та визначити, як часто у віртуальному 
форматі мешканці міста обговорюють 
спільні проблеми, ми вирішили про-
аналізувати діяльність найбільших тема-
тичних груп мешканців Ірпеня у мережі 
Facebook. Також ми спробували порів-
няти контент цих груп із наповненням 

подібних онлайн-майданчиків інших 
міст-супутників Києва (Броварів та Ва-
силькова). Найбільшими за кількістю 
підписників та онлайн-активністю є 
такі сторінки: «Ірпінь+» (6  тис. підпис-
ників), «Ірпінь без політики» (17 тис. 
підписників). Крім загальних сторінок, 
мешканці активно користуються інши-
ми, більш спеціалізованими сторінками: 
співвласників багатоквартирних будин-
ків, спільнот за інтересами (батьківські, 
водійські тощо). На загальних сторінках 
«Ірпінь+» та «Ірпінь без політики» до-
сить активно обговорюються питання 
міського благоустрою, безпеки в місті, 
а також політичних проблем розвитку 
передмістя (корупції в державних орга-
нах влади, незаконної забудови, вирубки 
лісу). Для порівняння ми проаналізува-
ли діяльність Facebook-сторінки «Мої 
Бровари» (25 тис. учасників). Характер 
публікацій та обговорень свідчить, що 
мешканці Броварів, так само як і жителі 
Ірпеня, на сторінці обговорюють досить 
широкий спектр проблем: від вакцинації 
бездомних тварин, підписання петицій 
до місцевої влади до проблем із проб-
ками на в’їзді до Києва. Водночас най-
більший Facebook-ресурс міста Василь-
кова «Подслушано Васильков» (7 тис. 
учасників) містить переважно рекламні 
оголошення, у ньому практично відсутні 
обговорення проблем благоустрою міс-
та. Можемо припустити, що порівняно 
більша активність мешканців Ірпеня та 
Броварів пов’язана з тим, що наразі в 
цих містах здійснюється активна забудо-
ва великих житлових кварталів, новими 
мешканцями яких є переважно молоді 
сім’ї. Молодь та люди середнього віку є 
більш активними користувачами Інтер-
нету, ніж старше покоління. Крім того, 
молоді сім’ї, власники житла в нових 
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кварталах, є більш ініціативними в пи-
таннях комунікації (віртуальної) із сусі-
дами і займають більш активну позицію 
в питаннях розвитку власного міста.

Це припущення підтверджується за-
стосуванням віртуального зв’язку між 
мешканцями нових будинків для вирі-
шення спільних побутових питань. Най-
частіше для такої комунікації використо-
вують додаток Viber, у якому створюють 
тематичні групи: «От він створив це в 
Вайбері і почав кожного підписувать. Ну, 
відсотків, мабуть, 90 там є, у Вайбері… 
Він ходив в ЖЕК для того, щоб брати, 
коли ОСББ хотіли створювати, брати 
списки. То йому давали, то не давали… 
Наприклад, ми просто з ними там по-
знайомились… телефонами обмінялися 
на всякий випадок, і він потім вже, коли 
створив групу, зразу додав, і виходить, 
що ми там додали потім свою сестру, 
яка живе, вона ще свого сусіда, що один 
одного, когось він, така ланцюгова реак-
ція… Питання, якщо якесь виникає, ви-
кидають зразу в Вайбер. Там є дві групи в 
нас: одна група – це для отаких проблем-
них, для вирішення питань, а друга – «а 
поговорить» (Марина, 1981 р.н.).

Також мешканці житлових комплек-
сів створюють тематичні групи за інтер-
есами. Наприклад, у групі «Мамочки ЖК 
Суворова» вирішуються такі питання: 
«Новий рік біля житлового комплексу, 
хто хоче? І ми там підписалися, діда Мо-
роза найняли, і діткам з того комплексу 
свято. Там загубилася якась рукавич-
ка…» (Марина, 1981 р.н.).

Існує також практика створення та-
ких груп обслуговуючими компаніями 
будинків. Крім обговорення суто по-
бутових питань, обслуговуючі компанії 
використовують цей простір для інфор-
мування про заходи, які вони ініціюють 

задля гуртування і спілкування меш-
канців ЖК офлайн: «Рассылка в Вайбе-
ре, что летом ЖЕК какие-то ярмарки 
устраивает, какие-то турниры по фут-
болу, ну и люди ходят. Какие-то меро-
приятия общественные устраиваются» 
(Ірина, 1979 р.н.).

Отже, проаналізований матеріал 
демонструє, що в Ірпені існують до-
сить міцні соціальні зв’язки всередині 
спільноти. Хоча комунікація населення 
ґрунтується найчастіше на потребі ви-
рішення спільних проблемних питань, 
поряд з цим існує поширена практика 
позитивної комунікації задля встанов-
лення дружніх стосунків та отримання 
задоволення від спілкування. Комуніка-
ція активно практикується як у реально-
му житті, так і у віртуальному просторі. 
Особливе забарвлення має спілкування 
старожилів з новоселами. Хоча переваж-
но людям з цих категорій вдається побу-
дувати добросусідські стосунки, існують 
проблемні питання, що викликають не-
порозуміння між ними. 

Символічний образ міста
Перейдемо до аналізу третьої озна-

ки сформованої сусідської спільноти, 
а саме  – присутності вираженого сим-
волічного образу, який визначає осо-
бливості конкретної спільноти і від-
творюється більшістю жителів міста чи 
району. Отриманий емпіричний матері-
ал дав можливість виділити три симво-
лічних виміри міста: природно-геогра-
фічний, історичний і образ сучасного 
міста. З  аналізу інтерв’ю зрозуміло, що 
мешканці міста відтворюють вже сфор-
мований природно-географічний об-
раз Ірпеня як рекреаційного передмістя 
Києва. В  інтерв’ю Ірпінь описують як 
місто серед лісу, у більшості розповідей 
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зазначається, що в Ірпені значно чистіше 
довкілля, ніж у мегаполісі: «По-перше, 
Київ в мене асоціюється... високі всі бу-
динки. (…) Все-таки Ірпінь – окрема те-
риторія. В Ірпені є приватне житло, до 
речі, в деяких місцях таке гарненьке, і, 
звісно, є велике. Але не настільки, і дере-
ва. Ми живем біля центрального парку. 
Ліс, який ще не повністю забудували» 
(Марина, 1981 р.н.); «Київ – це вулик, це 
багатоповерхова забудова без відстані 
між будинками. Це такий дуже наелек-
тризований простір, який з людини ви-
смоктує все (….). А  Ірпінь  – це ліси, це 
лук, це природа, це галявини, це життя, 
це річка» (Олена, 1956 р.н.). 

Саме присутність зелених зон була 
однією з причин вибору цього міста 
для придбання житла нашими респон-
дентами: «Понравилось, да, конечно, по-
нравилось, что много зелени, много хвои, 
именно хвойная зелень» (Анастасія, 30 
років); «На тот момент был очень лес-
ной, очень тихий, спокойный, приятный 
город» (Ірина, 1979  р.н.). Уявлення про 
Ірпінь як про чисте, зелене місто осо-
бливо виразно простежується у візуаль-
ній інформації, що міститься в менталь-
них мапах (див. Рис. 2). Зокрема, майже 

всі респонденти зображають будинки в 
Ірпені серед дерев і квітів, вони проти-
ставляють екологічно привабливе пе-
редмістя забрудненому і багатолюдному 
Києву. Образ Ірпеня як міста з хорошою 
екологією активно використовується 
місцевою владою та компаніями-забу-
довниками, які продають житло у но-
вобудовах. Бажання жити в «зеленому 
місті» є настільки великим, що після 
переїзду до Ірпеня нові мешканці часто 
починають об’єднуватися, відстоювати 
місцеві зелені зони і вступати в проти-
стояння із забудовниками та місцевою 
адміністрацією, які ведуть кампанію за 
розширення житлових кварталів.

Щодо історичного образу міста, то 
жителі Ірпеня до нього звертаються не-
часто. Апелювання до минулого більш 
притаманне людям, котрі живуть у цьо-
му місті вже багато років. Проте є один 
аспект минулого життя міста, котрий 
досить стабільно відтворюється у сучас-
ному дискурсі, а саме діяльність Будин-
ку творчості письменників, що наразі 
підпорядковується Національній спілці 
письменників України. Створений у 1936 
році, цей заклад був своєрідним центром 
культурного життя містечка. Крім того, 

саме в Ірпені мали свої дачні 
садиби чимало членів Спіл-
ки письменників УРСР. Факт 
зв’язку історії міста Ірпеня з 
культурним та творчим роз-
витком не тільки столиці, але 
й України відтворюється його 
мешканцями як в інтерв’ю, так 
і в соціальних медіа. Дуже час-
то можна почути, що Ірпінь – 
це «культурне місто», що тут 
завжди був «високий рівень 
культури», а також нарікання 
на те, що сьогодні культура не Рис. 2. Ментальна мапа
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розвивається. Так, у Facebook-публікації 
учасник групи «Ірпінь+» зазначає: «Ир-
пень – не город здоровья среди наркома-
нов. А город культуры! Был и есть. Пока 
культуру не поднимем, все пойдет пра-
хом» (07.11.2017).

Крім географічного та історичного 
образів, в усному наративі відтворюєть-
ся досить цілісний та позитивний образ 
сучасного Ірпеня. Майже всі респонден-
ти характеризують Ірпінь як місто моло-
де, і не тільки в історичному сенсі, а й з 
огляду на середній вік його мешканців, 
оскільки сьогодні квартири в новобудо-
вах купують переважно молоді сім’ї, які є 
досить активними і мобільними членами 
сучасної міської спільноти: «Мешканці – 
це такі активні молоді люди, як правило, 
сімейні, років так 25–35–40. З  малень-
кими дітьми» (Оксана, 1983  р.н.); «За-
селилось много молодых семей, молодых 
людей, город очень молодой» (Ірина, 
1979 р.н.). Крім того, більшість опитаних 
респондентів уявляють Ірпінь як місто, 
яке активно розвивається та змінюється, 
зокрема завдяки активним діям місцевої 
влади: «Если брать в целом город  – да, 
город развивается. Инфраструктура в 
целом начинает идти в ногу со време-
нем. Потому то, что было лет 10 на-
зад, и сейчас  – это лучше» (Валерій, 35 
років). Важливим аспектом в уявленнях 
про власне місто, який повторюють біль-
шість респондентів, є твердження про те, 
що Ірпінь є безпечним для життя: «Вже 
десь роки два вони самі ходять на май-
данчик, самі вже ходять в парк  [діти 6 
і 8 років]. Ми ще якось дивились, що міс-
то невелике, більш безпечніше, можливо, 
ми на це реагували» (Марина, 1981 р.н.). 
Хоча на підтвердження безпеки у місті 
низка респондентів згадують негатив-
ні епізоди, свідками яких вони були в 

минулому. Але загальний позитивний 
образ безпечного міста є важливою пе-
редумовою для функціонування актив-
ної міської спільноти. Крім позитивних 
образів, в інтерв’ю простежується нега-
тивне ставлення до агресивної забудови 
та панування великого і не завжди ле-
гального бізнесу: «Іде навальне стихійне 
будівництво. Це щось таке, що не можна 
сказать нічого, просто ріжуть ліс і бу-
дують, і будують, і будують» (Микола, 
1947  р.н.). Проте цей аспект не супере-
чить образу міста, яке активно зростає й 
економічно розвивається. 

Висновки
Щороку світ стає все більш гло-

бальним та урбанізованим, а населен-
ня  – мобільним. Звичним явищем для 
мешканців багатьох країн є ситуація, 
коли людина живе в одному місті, а 
працює  – в іншому, щоденно долаючи 
десятки кілометрів між цими населени-
ми пунктами. Така маятникова міграція 
характерна для мешканців агломерацій. 
Людина, яка живе у цьому ритмі, ви-
робляє певні почуття до міст, з якими 
пов’язане її життя. Через те, що активне 
соціальне життя здебільшого пов’язане з 
центром агломерації, передмістя, де лю-
дина безпосередньо проживає, перестає 
відігравати належну роль у її житті, не 
освоюється нею. У  такому випадку по-
чуття дому обмежується власне оселею 
(квартира, приватний будинок) і не по-
ширюється на місце проживання в ці-
лому. Таку ситуацію антропологи нази-
вають відчуттям відсутності місця. Це 
призводить до того, що простір, у якому 
живе людина, стає деперсоніфікованим 
і позбавленим особистого та колектив-
ного позитивного досвіду. Відповідно, 
якщо людина сприймає міський простір, 
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у якому живе (квартал чи селище), як 
чужий, вона не зацікавлена вкладати 
особисті ресурси у його розвиток та вдо-
сконалення, в поглиблення комунікацій 
між сусідами. Натомість якщо людина 
(або група людей) відчуває емоційну та 
соціальну прив’язаність до конкретного 
місця, вона є значно активнішою у пи-
таннях життя власного міста. 

Значно вищий рівень ототожнення 
людини із місцем проживання мають ті 
міста та селища, де є достатньо сформо-
ваними локальні спільноти мешканців. 
Головними ознаками таких спільнот 
є: чітко визначений простір, соціальні 
зв’язки між мешканцями та сформова-
ний символічний образ населеного пунк-
ту. У  цьому дослідженні за наведеними 
ознаками було проаналізовано спільноту 
м. Ірпеня. Аналіз емпіричного матеріалу 
показав, що мешканці Ірпеня усвідомлю-
ють місто як окрему територію, незва-
жаючи на тісний зв’язок з мегаполісом; 
між ірпінцями існують досить розвине-
ні соціальні зв’язки як на мікро-, так і 
на макросоціальному рівнях; населення 
міста сформувало чіткий, усвідомлений, 
переважно позитивний образ Ірпеня. В 
цій статті ми проаналізували тільки одну 
модель cучасної локальної спільноти ки-
ївського передмістя, а саме – сформовану 
в місті Ірпені. Але в перспективі цілком 
можливо, спираючись на запропонова-
ну тематичну сітку, вивчити особливості 
функціонування інших сучасних спіль-
нот Києва і його агломерації для вияв-
лення позитивних і негативних рис у їх 
формуванні та діяльності.
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O. Sobolieva, O. Ovsiiuk, T. Polek
Anthropological Study of Irpin Local Urban Community

Abstract 
This article is devoted to the study of belonging to a certain place and its importance for the formation 

of local urban community, carried out using the example of the suburbs of Kyiv – Irpin.
Field-based empirical material was collected using ethnographic methods (including observations 

and in-depth interviews), as well as mental mapping, which allowed making conclusions regarding the 
cultural context of suburban inhabitants.

Formed local community is a prerequisite for the emergence of a sense of belonging. The main features 
of such community are a clearly defined space, social ties between the inhabitants, and the determined 
image of the settlement. So, the local community of Irpin was analyzed according to these features. Analysis 
of the empirical material showed that, despite the strong connection with Kyiv, Irpin residents consider 
the city a separate territory, detached from Kyiv by the road. In addition, they clearly contrast Irpin forests 
with the dense metropolitan skyline, positioning Irpin as a place for recreation in proximity to nature. The 
inhabitants of Irpin demonstrate strong social contacts on both the micro- and macrosocial levels: they 
combine their efforts for solving problems within their home areas, their yards, their district, and the city as 
a whole. Especially active is the environment protection of Irpin because the development and expansion 
of the city are associated with deforestation. At the same time, the population of Irpin has formed a clear 
image of the locality. This is a city with history, which used to be an important recreational center. The 
modern image of Irpin is related to the notion of a comfortable, well-maintained city, surrounded by 
nature. At the same time, in the minds of local residents, the city is associated with aggressive construction 
and a large but not always legal business. All this allows us making a conclusion that the inhabitants of 
Irpin have a formed local community. At the same time, the existence of such a community is enabled by 
the fact that Irpin residents consider this space “theirs” and, therefore, are ready to do a lot for comfortable 
living in Irpin.



232 №3 (64) 2017 Ukrainian Studies

© Ціпко А.

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА

УДК 398.8

УКРАЇНСЬКА ПІСЕННА КУЛЬТУРА:  
ТВОРЧИЙ-СИНТЕТИЧНИЙ ДОСВІД МЕЛОПОЕТИКИ

(ОБҐРУНТУВАННЯ І ПЕРЕКОНЛИВІ ПІДСТАВИ ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
ДО ОФІЦІЙНОГО СВЯТКОВОГО КАЛЕНДАРЯ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА  
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Анотація. У статті подано історичний досвід музикування українців та культурного 
самопредставлення української спільноти завдяки мелосному та поетичному полотну укра-
їнської пісні, проаналізовано її сáмісний-ідентифікаційний потенціал. Культуру українського 
співочого музикування зіставлено з європейськими та світовими напрямами синтезування 
на творчому полі слово-музикотворення. Феноменальний характер української співочої куль-
тури, безумовно, є підставою для визначення окремого Дня української пісні в офіційному ка-
лендарі держави Україна.

Ключові слова: мелопоетика, співоча культура, пісня, творчий синтез, музикування, 
українська спільнота.
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Аннотация. В статье изложен исторический опыт музицирования украинцев и культур-
ного самопредставления украинской общности исходя из оценки мелосного и поэтического 
полотна украинской песни, рассмотрен ее сáмостный-идентификационный потенциал. 
Украинская певческая культура соотнесена с европейскими и мировыми направлениями син-
тезирования на творческом поле слово-музицирования. Феноменальный характер украин-
ской певческой культуры, безусловно, является основанием в определении особого Дня укра-
инской песни в официальном календаре государства Украина. 

Ключевые слова: мелопоэтика, певческая культура, песня, творческий синтез, музици-
рование, украинская общность («спильнота»).
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Духовно-творчий простір пісні  
в українській культурі

Незаперечний та вочевидь не одно-
раз практично перевірений досвід вка-
зує на те, що українців можна впізнати 
та вирізнити з-поміж інших народів за 
їхнім співочим мистецтвом. Це низка 
показових особливостей творення-по-
будови та виконавського представлення 
мелосного полотна. Тут простежується 
і темброве наповнення голосової подачі 
у співочому музикуванні, характерний 
для українського співочого виконавства 
хвилеподібний спосіб наростання-спа-
дання звукових амплітуд, спертий на 
виразну місцеву вимовно-звукову при-
роду інтонаційної вибудови, показо-
во «своє»  – українське гармонізування 
(мелосних  – мелічних) структур. Усе це 
справляє особливий вплив на слухачів і 
творить окремий ефект захоплення-під-
несення у гурті виконавців.

Пісня, скріплюючи мелосною ви-
будовою структури словесного тексту 

(поетичного твору), містить ритм музи-
кування, що посилює естетичні відчут-
тя, зосереджено вказує інтонаційними 
ходами головні смисли текстового маси-
ву, привертаючи увагу до буттєвих основ 
та незагладної пам’яті. Так чи інакше, 
тією чи іншої мірою дієвої наявності, усі 
ці впливові складники пісенної творчос-
ті та виконавства має українське музи-
кування як пісенно-естетичний досвід. 

Пісня та пісенний виконавський 
хист (спів) належать до тих явищ жит-
тя людини у культурі свого народу, що 
є притаманно природженим людським 
даром. Сама мова є підґрунтям творчо-
го розвитку пісенного мистецтва, кож-
ний творчий злет у щонайвищому під-
несенні слова своє завершення отримує 
не одмінно на висоті пісенного твору. 
Мова як явище не лише спілчансько-ко-
мунікативне, а й перш за все естетичне, 
містить власне «внутрішнє ритмізуван-
ня». Щоправда, не кожна мова одразу 
увиразнюється з огляду на вміщений у 

UKRAINIAN SONG CULTURE: CREATIVE-SYNTHETIC  
EXPERIENCE OF MELOPOETICS

(SUBSTANTIATION AND CONVINCING REASONS FOR INTRODUCING  
THE “UKRAINIAN SONG DAY” TO THE OFFICIAL HOLIDAY CALENDAR  

OF THE STATE OF UKRAINE (STATE DATE-LIST (DATIVNYK))

Anatolii TSIPKO
Candidate of Philology, 
Head of the Ukrainian Philology Department of RIUS

Annotation. The material provides the description of the historical experience of Ukrainian musi-
cians and cultural self-presentation of the Ukrainian community due to the melodic and poetic canvas 
of the Ukrainian song, analyzes its potential for self-identification. The culture of Ukrainian song music 
is compared to the European and global directions of synthesis in the field of verbal-musical creative 
practices. The phenomenal character of the Ukrainian singing culture is noted, which constitutes the 
basis for the introduction of the special “Ukrainian Song Day” to the official calendar of the state of 
Ukraine.

Key words: melopoetics, song culture, song, creative synthesis, musification, Ukrainian commu-
nity.
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ній музичний потенціал. Інтонаційну 
побудову української мови, поряд з іта-
лійською, у світі визнано як одну з най-
музичніших – наймелодійніших. 

Українська пісня вже з давньої 
пори робить українське людське жит-
тя виразно своїм естетичним світом  – 
простором краси і гармонії, відчутих 
Українською Людиною. Це окремий пси-
хологічно-чуттєвий світ, з його особли-
вим – неодмінно грайливим та серцево-
піднесеним – настроєм, що виражається 
у ритмічному слові та його музичному 
спорядженні  – в українських мелосі та 
поезії. Поетичне слово настрою навіть 
не мислиться без інтонаційно-ритмічно-
го музикування, яке виявляється вповні 
лише у широті музично-пісенного зву-
чання.  

З давнього часу, як засвідчують дже-
рела, пісня містила в собі і законодавчий 
потенціал, будучи вказівним річищем 
перенесення неписаного закону. Укра-
їнський учений Вадим Щербаківський 
звернув увагу на слова Аристотеля, ко-
трі стосувалися давніх мешканців Київ-
щини, Поділля, Буковини – «агатирсів», 
який писав про них слідом за Геродотом, 
відзначаючи, що вони свої закони три-
мали в піснях [9, с. 9]. 

Пісня була і є творчим підсумком 
українського наснаженого духу. Пісенні 
зразки попередніх поколінь спонукали 
наступників до подальшої творчості. За-
вдяки пісні українці єдналися у часі, від-
так  – відчували та шанували життєвий 
карб кожного кола попереднього «пра-
коліна». У пісні відчувається плин часу 
і водночас надчасова сталість. У пові-
домчих кодах пісня була інформатором 
про розлогий досвід життя українців. У 
випадках тривалої розлуки пісня нага-
дувала українцям про їхню землю, отже, 

пісня має ще й меморатну – пам’ятну – 
кодифікацію. 

Пісня як чинник та означальник  
етнокультурної єдності українства

Піснею підтримувався рух на відро-
дження політичного суверенітету Укра-
їнської держави. У річищі українського 
піснетворення в ХІХ ст. з’явився символ 
єднання двох Дніпрових берегів  – істо-
ричних земель, що віддавна творили один 
культуротворчий масив та склали основу 
новочасної Української держави на по-
чатку (10 – 20-ті) та прикінці  (90-ті роки) 
ХХ ст. З цього річища виплив текстовий 
та мелодійний твір, який символічно під-
твердив та закарбував на подальше пра-
давню українську єдність. Це твір, що 
тепер є одним, поряд із прапором та гер-
бом, із символів держави Украї на – її гімн 
(слáвень). Його творцями були представ-
ники Сходу і Заходу України: о. Михай-
лові Вербицькому належить авторство 
музичного супроводу цього славня, а 
Павло Чубинський написав поетичну 
текстову основу цієї державної пісні. До 
поєднавчих пісенних творів належить 
також духовний гімн (слáвник) Украї-
ни «Боже Великий Єдиний, нам Україну 
храни…» (слова Олександра Кониського, 
музика Миколи Лисенка). 

Українська пісня  – народна і духов-
на  – є також означальником творчої та 
етнічної самості-ідентифікації укра-
їнців. Отже, пісня є естетико-худож-
нім ідентифікатором-означальником, 
ланкою зв’язку, моделлю «культурного 
признавання» до своїх для мешканців 
тих місцин, що є етнічно українськими 
землями, але тепер, на жаль, перебува-
ють поза кордоном держави Україна. Це 
Кубань, землі українців (Гайдудорозька 
єпархія, тепер – митрополія) в Угорщині. 
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По цих кубанських місцях пронесли-
ся нищівні хвилі радянської паспорти-
зації, силою якої запорозько-таманську 
гілку кубанців-козаків у паспортних гра-
фах, що містили повідомлення про на-
ціональність, було записано «русскімі». 
Про етнічну кореневість цих мешканців 
Росії і надалі свідчила пісня (знаменитий 
Кубанський козачий хор спирався май-
же винятково на «казацкій», як казали 
музикознавці й самі виконавці, пісенний 
репертуар, за мовою та мелосним спо-
рядженням  – це виразний український 
пісенний матеріал). Кубанська уроджен-
ка, акторка радянського кіно Нонна 
Мордюкова, вступаючи на навчання до 
«ВГИК»-у в Москві, представляла як іс-
питовий номер образки із кубансько-
донського станичного життя, вживаючи 
відповідно місцевої мови, як можна було 
чути із переповідання самої акторки в 
одному із її телевізійних інтерв’ю, вираз-
но української. 

Теж саме можна спостерігати і в 
Угорщині. Про те, хто сходиться на Ма-
рійську прощу до Марія Повча, засвід-
чує духовна пісня. Тут, на жаль, вже не 
чутно карпатських говірок української 
мови, але ще подекуди звучать духовні 
пісні, мова яких староукраїнська мука-
чівсько-карпатської редакції.

Пісня увесь час гуртувала україн-
ців-діаспорян. Майже всі недільні шко-
ли мали й мають свої хори. А церковні 
хори були також виконавцями народ-
ної пісні. Завдяки сценічним виступам 
та благодійним концертам, зокрема під 
час Різдвяних свят та Великодня, спі-
вочі українські гурти та хори несли ві-
стку й знання про українців і українське 
громадянам тих країн, де представники 
української спільноти опинилися, як 
самі казали – «на поселеннях», творячи 

окрему українську громаду («ukrainian 
community»  – в англомовних країнах 
Північної Америки, Австралії та Великої 
Британії, «comunidad ucraniana» – в іспа-
номовних країнах Південної Америки). 
У цих державах українців справді впі-
знають і знають за пісенною творчістю. 
При звучанні на Різдвяних святах одні-
єї із «Christmas song»  – «Carol of Bells», 
що мелодійно походить від українсько-
го «Щедрика» (гармонізаційна обробка 
Миколи Леонтовича народного твору), 
завжди згадувалося українців. А творя-
чи співом звуковий-мелодійний ряд для 
голлівудських кінострічок, знайомила з 
українським пісенним даром та україн-
ською піснею Північну Америку і весь 
англомовний світ у 1980 – 1990-х співач-
ка Квітка Цісик. 

«Зв’язок» із підрадянською Украї-
ною  – УРСР  – українці-діаспоряни теж 
здійснювали переважно завдяки пісні. 
Лише співаків, котрі виконували україн-
ські пісні – народні і новочасні естрадні, 
діаспоряни «підпускали» до себе. Зокре-
ма, в Канаді в українській громаді на-
дуспішно представили своє виконавське 
мистецтво, що мало за основу україн-
ський пісенний матеріал, тріо «Марени-
чі» та Ніна Матвієнко.

Український пісенний досвід  – тра-
диційний та новочасний – творить куль-
турно-мистецьке «представництво» 
України та українців як творців своєї 
держави у світі. Завдяки українській 
пісні та українському поетичному слову 
і музикуванню навіть долаються мовні 
межі. Одним із таких – попередніх – кро-
ків культурної експансії-ширення укра-
їнського була пісенна та музикувальна 
творчість композитора Володимира Іва-
сюка. Час 1970-х на радянській україн-
ській, навіть союзній, естраді – це «доба 
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Івасюка». А найвище визнання таланту 
автора – це поле побутування його тво-
рів. Івасюкові твори у виконанні самого 
автора та буковинки Софії Ротару запо-
внили увесь простір тогочасної естради. 
«Червону руту» та «Водограй» викону-
вали і слов’яномовні, і неслов’яномовні 
співаки. Що прикметно, Івасюкові тво-
ри ніколи не перекладалися, а завжди в 
усіх місцинах СРСР звучали у своїх пер-
винних  – україномовних  – поетичних 
взірцях. 

Те ж саме можна спостерігати і у 
творчості Святослава Вакарчука. Йому 
так само завдяки неповторному темб-
ральному наповненню звукового ряду 
у пісенному полотні та оригінальним 
тематичним знахідкам, що дають відпо-
віді на психологічні виклики, поставлені 
перед людиною доби постмодерну, ви-
разно по-українському, з огляду на мову 
та культурне закорінення несених у пісні 
ідейних зорієнтувань, вдалося здолати 
мовні межі. Його пісні, як і Івасюкові 
твори, множаться  – переспівуються ви-
конавцями без перекладу. Стається це 
навіть у культурному просторі сього-
часної Російської Федерації, державна 
ідеологія якої особливо зараз, хоча як і 
завжди попередньо, містить аж зовсім не 
схвальні реакції на все українське. 

Завдяки новочасній україномовній 
пісні багато молоді засвідчувало та за-
кріплювало свою належність до україн-
ського культурного простору та утвер-
джувалося і стверджується в особистому 
виборі україномовного практикування у 
побуті. Чимало представників українців 
середнього та старшого поколінь укра-
їнців через українську пісню та музичне 
мистецтво навернулося чи повернулося 
до свідомого переконання у своїй укра-
їнськості.  

Схильність українців до мелодично-
го естетизування власного життя та сво-
го культурного простору позначилася і 
на музичному супроводі всіх зламових 
подій, якими в українській історії були 
насичені ХІХ – ХХ ст. Відродження укра-
їнської державності у 90-х роках отри-
мало свій, висунутий часом рушійний 
гімн, ним стала пісня Тараса Петриненка 
«Україна». 

Обидва українських всенародних 
Віча виборювання своєї Правди  – ре-
волюційний Перший (Помаранчевий) 
Майдан та Другий Майдан (Революція 
Гідності)  – так само були здвигом, що 
неодмінно супроводжувався пісенним 
чинником піднесення та завзяття. На 
обох Майданах звучали державний гімн, 
духовна пісня-молитва, традиційні пісні 
та новочасні пісенні композиції. Май-
данний рух зродив навіть цілий тема-
тично-музичний напрям українського 
піснетворення, що, будучи мелосним 
річищем несення ідей предковічних 
Правди та правдошукання, ґрунтували-
ся на українському традиційному коб-
зарсько-лірницькому мистецтві та осно-
вах європейської бардівської пісні. А в 
ритмо мелодиці майданного репертуару 
відчувалися як свої структури україн-
ського «природного мелосу», так і ви-
будови, що з’явилися на ґрунті світового 
модерного мелосного синтезу. 

Євробачення – «ярмарок» піднесено-
го настрою, бурлескна та ритмічна осно-
ва якого – європейський музикувальний 
досвід, щороку збирається на виконав-
ський форум, котрий навідують не лише 
учасники з держав Європейської Спілки1 
1 Незважаючи на те, що існує «словникове» та 
«офіційне» поняття «союз», що вживається на 
позначення «об’єднання»  – «єдності», його за-
стосовано й для охарактеризування форми по-
літико-економічного єднання в сучасній Євро-
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та континентальної Європи. Показово, 
що музикувальна та поетично-пісенна 
творчість українців на такому зібранні 
упродовж початку ХХІ  ст. отримува-
ла кількаразове щонайвище визнання. 
Україна двічі здобувала перемогу – пер-
ші місця на цьому виконавському спі-
вочому конкурсі і двічі приймала у себе 
гостей цього співочого свята. У Стамбулі 
(Туреччина) 2004 р. переможну першість 
отримала Руслана Лижичко з піснею 
«Дикі танці» («Wild dances»). Минуло-
го  – 2016  р.  – на цьому європейському 
конкурсі, що відбувався у Стокгольмі 
(Швеція), у пісенному виконавсько-
му змаганні перемогла представниця 
держави Україна  – кримськотатарська 
пі – Європейський Союз, доречним буде спертися 
на питомо українське слово «спілка» у відбитті 
такого явища європейської дійсності. Спілка – це 
велике об’єднання (мегалопроект), яке понятійно 
розрізняється в українській мові зі спільнотою, 
що є смисловим «ядром» при виниканні форм 
єднання. Спільнота  – це суб’єктне утворення, 
спілка  – здебільшого міжсуб’єктне об’єднання. 
У самій Європейській Спілці для такої потреби 
побутує поняття, витворене на латиномовній 
основі, – «union» від «unio, unionis». Серед євро-
пейців, що входять до цього об’єднання, вжива-
ються і «свої», за формою, поняття на означення 
явища європейського єднання. Це польське «unia 
europejska», що має форму жіночого роду, від-
мінну від латиномовного вихідника, де «unio»  – 
це «genus masculinum» (чоловічий рід). Навіть 
у радянський час об’єднання з міжсуб’єктною 
основою діяльності в Україні (УРСР) називалися 
«спілками»: Спілка письменників України, тоді 
як письменницьке об’єднання в СРСР мало на-
зву «Союз писателей». Слово «союз» книжного 
походження  – це староболгаризм, відомий здав-
на в Україні, колись вживався навіть без місце-
вого староруського йотування, згодом набувши 
його,  – «соузъ» («с(ъ)о-j-узъ»). При наявності 
«свого» поняття на означення певних явищ, зо-
крема і цієї форми європейського єднання, пер-
шочергово (або паралельно) слід вживати саме 
його. Про давність вживання слова «спілка» як 
«свого» на слов’янському сході Європи свідчить 
і досвід білоруської мови, де форма об’єднання – 
це «супóлка». Отже, «Європейський Союз» більш 
по-українському – це «Європейська Спілка». 

учасниця Джамала. Слухацький загал 
віддав свої прихильні голоси на пошану-
вання її пісні із назвою «1944». 

Історичний творчий підсумок укра-
їнського пісенного музикування як 
способу увиразненого ритмічного спо-
рядження словесного тексту є майже 
незліченним, зважаючи на значну кіль-
кість текстових і мелодійних варіацій 
(редакцій) пісень. За надто приблизними 
та «обмеженими» підрахунками, укра-
їнська співоча скарбниця має близько 
200 тисяч лише основних (опорних, не 
враховуючи всіх можливих варіацій) 
текстово-мелосних одиниць пісенного 
матеріалу. 

Головні епохальні характеристики 
українського співочого  

та музичного досвіду
Пісенно-співоча спадщина українців 

повсякчас має тісний зв’язок передовсім 
з європейськими напрямами розвитку 
співочого мистецтва та музикування. 
Притому кожна епоха музично-культур-
ного розвитку в Україні, що з’явилася 
переважно завдяки європейським му-
зичним естетичним змінам, показує свої 
зразки сприйняття та закорінення єв-
ропейських та світових музикувальних 
явищ. 

I
Письмові зразки закріплення му-

зикувальних форм належать до часу 
культурних взаємин, що здійснювалися 
поміж візантійсько-болгарським Пів-
днем та Руссю-Україною. Звідти в Київ 
прийшла знакова нотація, завдяки якій 
робилася фіксація мелодійного споря-
дження поетичних текстів, що належали 
до поля богослужбової відправи, – сти-
хири, тропарі, ірмоси, кондаки. Це «крю-
ки»  – «знамена» (в однині  – «знам’я»). 
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Від цього і сам спів отримав назву 
«знáменного». За тонічною вибудовою 
знаменний спів належав до монодій-
ного (одноголосого)  [1]. Вже з києво-
руського часу починають з’являтися 
зразки багатоголосого співу, що ви-
никли з місцевої співочо-музикуваль-
ної природи. Згодом  – у бароковий час 
(XVII – XVIII ст.) – це русько-українське 
багатоголосся розвинеться у бароковий 
«партес» (багатоголосий  – партесний 
спів). Уже у графіті (настінних записах) 
у Києво-Софійському соборі представ-
лено зразки співаних творів, зокрема 
літургійної пісні «Іже херувими…» («Хе-
рувимської»), що вказують на зацікав-
лення формами мелодійного супроводу 
поетичних текстів  [6, с.  98]. У такий  – 
настінний – спосіб запису до нас дійшли 
згадки про мелодійні розспівувавання, 
які з’являлися як мелодії-зв’язки (безтек-
стові мелодійні «відрізки»), що звучали 
поміж виконуваними творами. Це – ме-
лодійні «хýбави» (від болгарського слова 
«хубава(о)»  – «гарно»). Особливим, ви-
разним, мелодійним структуруванням 
та виконавським стилем відзначається 
київський розспів, що виник із мело-
дійного практикування у Києво-Печер-
ському монастирі (лаврі). За устроєвою 
вибудовою він так само належить до 
знáменного співу. Ця його давня особли-
вість побудови мелодійного ряду дійшла 
і дотепер. У розспівах Києво-Печерської 
лаври вже з давньої пори присутнім є ба-
гатоголосся, що, звісно, відбиває місцеві 
старовинні русько-українські співочі на-
вички та є ознакою «своєї» – староукра-
їнської мелодійно-співочої естетики. Ки-
єво-печерський спів, що узагальнюється 
у київському розспіві, містить і таку ви-
разну ознаку, як «гласíння», високе під-
няття тенорів-виконавців у звукоряді 

виконуваного твору. «Гласíння» як вико-
навський спосіб присутнє і в народному 
(фольклорному) співі. Власне, звідси – з 
народного ритмомелодійного оформ-
лення слова – як місцева ознака таке ви-
конавство могло здійснити вплив і на 
церковний спів. З іншого боку, джерелом 
появи і підтримки такого виконання міг 
бути і візантійський співочий досвід, 
де практикується «високий» теноровий 
спів із низовим «ісоном». 

У княжу пору з’явилася така гілка 
у складі русько-українських церков-
них розспівів, як галицько-волинський 
розспів. У ньому є вирізнений осо-
бливим способом сприйняття і відтво-
рення загáлом мелодійний напрям  – 
«самолíвка» («самуїлка»), назва 
якого  – «самовловлювання»  – свідчить 
не лише про перейняття виконавських 
особливостей, що вибудовуються завдя-
ки окремому звукорядові. «Самолíвка» 
також вказує на особливий спосіб 
сприймання (творений теж «самовлов-
люванням») духовної науки, що містить-
ся у текстах, які звучать на відправах. 
Відтак у назві «самолíвка» закарбовано 
духовне самонавчання і співу, і догма-
тичної правди, що подавалися під час 
церковних відправ. Тобто «самолíвка» – 
це знайомство з мелодійною текстурою, 
а також зі смислами, що переносяться 
словесним текстом. 

Виразною особливістю участі у від-
праві, що склалася в святобливому по-
божному досвіді, основ якого дотриму-
ються в українській духовній спільноті, є 
співано-виконавська участь у відправах 
усіх, зібраних на богослужіннях. В укра-
їнців віддавна на відправі співає «вся 
церква», а не лише крилос  – дяки з об-
раними виконавцями. Тоді як на москов-
ській Півночі співом-участю до відправи 
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долучається лише крилос. Щоправда, 
цей давній звичай участі співом всією 
громадою, зібраною у церкві, зберігся 
дотепер лише на західних землях Украї-
ни – Галичині, Буковині, Закарпатті. На 
Наддніпрянщині, Поділлі та Волині у 
синодальний час життя Церкви співану 
участь вірних у відправі було обмежено 
лише до спільного виконання визнання 
віри  – «Вірую» та молитви Господньої 
«Отче наш».   

II
З нелегкого історичного сусідства із 

Степом  [4], тюркським Кримом, тюрк-
сько-османською імперією виник цілий 
співочо-пісенний тематичний напрям, 
який серед української спільноти під-
тримував пам’ять та переносив свід-
чення про великі подвиги мартирії-
мучеництва, якими українці показали 
невідступну вірність своєму христи-
янському віровизнанню та прихиль-
ність і відданість до особистої та гро-
мадської Волі – Свободи. Це були думи 
та історичні пісні. А також «псáльми», 
тематичний напрям яких  – своя бать-
ківська  – Правда, що закорінюється у 
християнській Правді євангельського 
слова. Підґрунтям, на якому тематично 
зросли «псáльми» і з якого виснувало-
ся їхнє мелодійне полотно, був Псал-
тир [14, c. 115 – 127]. Ці твори отримали 
особливе ритмомелодійне спорядження 
та мали окреме виконавсько-темброве 
налаштування. Виконувалось їх плин-
ним розспівуванням  – речитативним 
подаванням голосу. На виконання цих 
творів виник окремий співочий рух в 
українській спільноті. Його складали 
кобзарі та лірники. Назву цим особам-
виконавцям дано від застосовуваних на 
супровід до їхнього співу музичних ін-
струментів, відповідно  – кобза та ліра. 

Кобзарсько-лірницьке виконавство ма-
ло окремий (майже «цеховий») устрій. 
Такі виконавці поєднувалися в окремі 
гурти – «старцівські братерства». Їх на-
віть виокремлювала із загалу своя вта-
ємничена, так звана «лебійська», мова. 
У європейському досвіді підґрунтям для 
виникнення і підтримування цього ви-
конавського способу та гуртувального 
поєднання були ще здавна відомі епіч-
ні виконавці-рапсоди. Немала кількість 
кобзарів та лірників була незрячою, по 
храмáх (престольних празникáх цер-
ков) та ярмаркáх, які і були переважно 
«театром» виконавського представлен-
ня їхніх творів, таких співаків водже-
но хлопчаками-поводирями. Тяглість 
кобзарсько-лірницького виконавського 
мистецтва в українському музикуваль-
ному досвіді протривала аж до середини 
ХХ  ст. Ця пора виявилася нищівною і 
стосовно кобзарів-лірників, як і всьо-
го українського. Ці виконавці, будучи 
вірними своєму покликанню свідчити 
пісенно велику Правду в народі, у свій 
репертуар внесли тематику великого 
українського лиха цієї пори – голодомо-
ру. Їх, як носіїв своєї, а не офіційної ра-
дянської – газетної та радійної – правди, 
більшовицька влада піддавала справж-
ньому фізичному винищенню. 

Дещо попередньо у часі кобзарство 
в українському народі підтримувало так 
само й історичну пам’ять про визволь-
ний рух XVII  ст.  – Хмельниччину та її 
провідника гетьмана Богдана Хмель-
ницького, про Запорожжя та тамтешній 
вольний січовий устрій. Недаремно ж 
книгу Шевченкових поетичних творів 
названо «Кобзарем»  – збірно-уособле-
ним іменем українських носіїв Правди 
у співаному слові. У 1917  р. Порфирі-
єм Демуцьким видано збірку «Ліра та її 
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мотиви», книга містила 52 лірницькі піс-
ні, псáльми, кáнти.

У часи Хмельниччини українське 
творче співоче музикування мало ще й 
«жіноче представництво». Його уособ-
лювала Маруся Чурай (Чураївна), 
вона  ж  – «Полтавка», зважаючи на міс-
це народження. Як припускають, їй на-
лежить авторство таких пісенних творів, 
як: «Ой, не ходи Грицю», «Котилися вози 
з гори», «Засвіт встали козаченьки». 

III
Бароковий світогляд, що зродився та 

запанував на Півдні Європи – в Італії та 
Іспанії, – був тим європейським явищем, 
яке серед українців здобуло сприятливе 
підґрунтя та отримало плідні підсумки з 
творчого розвитку культури [3, 7]. Пока-
зовими є творчі набутки, що з’явилися в 
пісенному мистецтві українського куль-
туротворення саме в барокову добу. 
Найвиразнішим явищем був бароковий 
концерт, котрий по-особливому яскра-
во зосередився тематично і мелодійно в 
канті. У цю пору розвиваються такі тек-
стово-мелодійні твори, що теж належать 
до барокових концертів, як запричасний 
концерт. Перш за все найуславленішими 
та найбільш виспівуваними були запри-
часні концерти українських компози-
торів Дмитра Бортнянського, Максима 
Березовського та Артемія Веделя, тек-
стовою основою яких стали псалмú із 
Псалтиря. Зокрема, приклади таких тво-
рів – це покаянно-роздумливий концерт 
«Возведох очи моя в гори…», а також за-
причасний концерт на Різдво Христове 
«Слава во вишних Богу і на земли мир, 
днесь восприємлет Вифлеєм сідящаго 
присно со Отцем…» (обидва належать 
Дмитру Бортнянському). 

У бароковий час остаточно ут-
верджується київська «п’ятилінійна» 

нотація  – «київські знамéна» за участі 
Миколи Дилецького, як місцевий варі-
ант європейської «п’ятилінійки», уста-
лення якої належить у Європі ченце-
ві-бенедиктинцеві Гвідо Аретинському 
(д’Ареццо). 

Завдяки українським композиторам, 
середовищем виховання яких була Киє-
во-Могилянська академія, бароковий ба-
гатоголосий (партесний) спів рознісся й 
утвердився на всьому сході слов’янської 
Європи. Барокові пісенні твори україн-
ських композиторів було перенесено на 
московсько-петербурзьку Північ. Ви-
кладачі та спудеї Києво-Могилянської 
академії так само були авторами текстів 
барокових співаних творів. До таких 
належали архієпископ Феофан Про-
копович, святитель Димитрій Туптало 
(протривав у виконавському викорис-
танні аж до ХХ ст. його твір покаянного 
характеру – кант «О, горе мні, грішнику 
сущу…»). Творцем текстів та автором 
музичного супроводу, як свідчать того-
часні джерела, був і Григорій Сковорода. 
Йому, як переказували, належить твір 
«Всякому городу нрав і права…». Цей 
український філософ Григорій Сково-
рода як вихованець Київської академії 
уторував свій шлях, що почався як ви-
хідна путь серед стежок мандрованих 
дяків (ваґáнтів, «пиворíзів»). У цьому се-
редовищі практикувався такий напрям 
творчості та музикування, відомий і в 
інших європейських культурах, як «свя-
щенне пародіювання» («parodia sacra»). 
Це особливий тип «ігрового» – тематич-
ного та музикувального  – ставлення до 
канонічного тексту. Отже, ця бурлескна 
(карнавальна) течія була присутньою і в 
українському культуротворенні. 

Гетьман Іван Мазепа так само му-
зикував і творив пісенні твори. Одна із 
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співаних речей, що належить до автор-
ства гетьмана,  – медитативно-жалосли-
ва пісня «Ой, горе тій чайці…». Власне, 
у барокову пору набирає сили ліричний 
струмінь розвитку пісенної творчості. 
Саме у цей час увиразнюється творчий 
взаємообмін поміж літературним та 
фольклорним піснетворчими полями. 
Лірична пісня книжного походження як 
текст і як мелодія жваво переходить до 
народного (фольклорного) функціону-
вання, набуваючи у народному побуту-
ванні особливих мелодійних та тексто-
вих варіацій. 

Показово, що барокова класифікація 
виконавців за голосами-тембрами пере-
йшла і в народне (фольклорне) середови-
ще. Так, у народі стали цілком «своїми» 
ці класифікаційні назви. Це «дискантú» – 
«перші (перві)» голоси – та «альти» (дру-
гий  – «хтóрий»  – виконавський голос). 
Так розподілялися жіночі голоси. З цієї 
пори переходить у народний вжиток 
барокова класифікація і чоловічих го-
лосів, серед яких вирізнявся, перш за 
все, бас. Було також відоме і «жіноче 
басувáння» – «жіночий» виконавський – 
альтово-теноровий  – «низ». До того ж 
серед українських музичних інструмен-
тів теж є «бас» [13, c. 58 – 60]: «Бас гуде, 
скрипка грає…» (слова із пісні «Ой у гаю, 
при Дунаю соловей щебече…»).

Барокову добу в українському куль-
туротворенні позначено значною кіль-
кістю книжкових видань. Серед таких 
були і книги, що призначалися винятко-
во для співочо-музикувального вжитку. 
Це  – Самбірський (XVII  ст.), Львівські 
(1700, 1709), Почаївські (1760, 1770, 1794) 
нотнолінійні «Ірмолої» («Ірмологіони») 
(збірники, що містили канóни, у складі 
яких були: íрмоси (заголовні тропарі) 
та «рядові тропарí» із «піснéй» канону 

празників) на утрені, також «догмáти» 
(Богородичні пісні), що завершували ра-
зом із заспівом «Слава і нині» стихири на 
вечірні із групи на «Господи, воззвах ко 
тебі…»  [2]. Особливо у цих книжкових 
виданнях вирізняється «Богоглáсник» 
(1790) [15; 16], що з’явився друком у По-
чаївській друкарні, який містив велику 
кількість текстових творів, що були на-
писані українськими бароковими пись-
менниками. Твори з цього збірника час-
то виконувалися співано в українській 
спільноті. 

На висоті барокового творчого зле-
ту та на змінному помежів’ї переходу до 
наступних творчих епох з’явилася п’єса 
Івана Котляревського «Наталка Полтав-
ка», якою опосередковано започатко-
вано в українському культуротворенні 
написання театрального оперного тек-
стового лібрето. Найуславленішою була 
музикувальна праця на цей текст Івана 
Котляревського українського компози-
тора Миколи Лисенка вже в ХІХ  ст. До 
оперного творчого напряму належить, 
зокрема, твір Миколи Аркаса (старшого) 
«Катерина» (музику написано 1891 р.). 

Згодом  – уже в ХІХ та ХХ  ст.  – на 
оперних сценах звучатимуть арії, що 
представлятимуть українську темати-
ку – етнокультурну та історичну, зокре-
ма козацько-запорозького спрямування, 
та свідчитимуть про нелегку історичну 
долю українців. Це опера Семена Гулака-
Артемовського «Запорожець за Дунаєм» 
тощо. А природна – чутлива на музику-
вання – вдача українців зробить їх при-
сутніми у співочих закладах світу упро-
довж тривалого часу: від XVII ст. – поява 
українських співаків у кремлівських па-
латах московського царя Олексія Рома-
нова, у XVIII ст. завдяки голосу і прибут-
тю у Петербург до складу придворової 
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співочої капели зробив свою політичну 
кар’єру гетьман України Кирило Розу-
мовський, і до ХХ ст. – в Італії та багатьох 
країнах Європи й Америки виконувала 
оперні партії Соломія Крушельницька, 
у королівському театрі Ковент-Гарден 
(royal theatre Covent Garden) у Лондоні 
брав участь співом тенор Модест Ме-
цинський (початок ХХ ст.) [10], у другій 
половині ХХ ст. в Італії у міланському те-
атрі La scala співав оперний виконавець, 
уродженець Донецького краю, Анатолій 
Солов’яненко. Це також оперні виконав-
ці, котрі здобули своє визнання у світі 
вже за незалежної (після 1991  р.) Укра-
їнської держави: Вікторія Лук’янець, 
солістка Віденської державної опери 
(Wiener staatsoper), тенор Володимир 
Гришко, соліст metropolitan opera в 
Нью-Йорку, голоси яких слухають зі сві-
тових сцен. 

Українське драматичне театральне 
мистецтво теж містить співані склад-
ники. Цим увиразнювалися постановки 
творів у «побутовому театрі» Івана Кар-
пенка-Карого. Зокрема, у його комедії 
«Суєта» Явдоха, «…співаючи тихенько 
пісню, достає зо скрині…». А в сучасну 
пору в драматургійні сценічні вистави 
вплітають співочий матеріал такі акто-
ри, як Богдан Бенюк, Наталя Сумська – 
актори-франківці (Національний акаде-
мічний драматичний театр імені Івана 
Франка у Києві). 

IV
Світові український народний мелос 

відкрила романтична доба українського 
культуротворення. У «знахідках» і від-
криттях народного мелосу, здійсненого 
романтизмом, першою з’явилася праця 
Миколи Цертелєва, що була наслідком 
збирацької діяльності цього фолькло-
риста і згодом видавця-упорядника, це 

збірка українських пісень «Опыт собра-
ния старинных малороссийских песней» 
(1819). У романтичну пору було опри-
люднено підсумок збирацької  – польо-
вої – роботи «Украинские народные пес-
ни» (1834) Михайла Максимовича, у цій 
збірці українського пісенного матеріалу 
було надруковано тексти українських 
дум, а також вміщено козацькі пісні: бу-
вальщинні та побутові. Упроваджений 
до наукового обігу, український пісенно-
співочий матеріал став вагомим підґрун-
тям, що свідчило про поетичний хист та 
мелодійні техніки народного музику-
вання і поетифікування. Українськими 
пісенними творами як художніми реча-
ми феноменального зразка скріплювали 
свої дослідження науковці Російської ім-
перії у ХІХ ст. У 1886 р. у Казані вийшла 
праця Івана Порфир’єва «История рус-
ской словесности. Древний период», яка 
містила немалу частину викладу, при-
свячену українським думам та історич-
ним пісням – творам епічного типу [12]. 

Епічний твір княжої пори «Слово о 
полку Ігореві»  – староруську пам’ятку, 
віднайдену в Спасо-Яковлевському мо-
настирі Ярославля, – перекладав Михай-
ло Максимович, щоби наблизити її до 
українського культурного простору Но-
вого часу. Одне із завдань, яке з’явилося 
при виконанні перекладу, було засвідчи-
ти українськість походження цього тек-
сту, яке і так увиразнювалося, з огляду 
на значну кількість слів, що за значен-
ням і звуковим складом вказували на 
своє південне  – руське  – походження, 
зважаючи на чернігівсько-сіверське за-
дресування твору – звернення до князя 
Ігоря, котрий правував у цих землях. За-
вданням на додачу, що опосередковано 
розв’язувалося Михайлом Максимови-
чем, було представити ритмомелодійну 
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техніку цього твору, яка вказувала на 
виконавську особливість – його речита-
тивну мелодику (носієм якої був давній 
співець Боян, згадкою про якого розпо-
чиналося «Слово о полку Ігореві»), що 
так само була музикувальним способом 
виконання дум та історичних пісень. До 
того ж у творі увиразнювалася образ-
ність та жалібна мелодійна ритміка голо-
сінь (путивльський «Плач Ярославни»). 

Зі збирацького зачину Миколи Цер-
телєва, Михайла Максимовича, Амвро-
сія Метлинського далі в часі – упродовж 
цілого ХІХ  ст.  – протривала робота у 
полі знайомства з народними мелосом, 
поезією та їхнього подальшого науково-
го опрацювання. Виконавцями такої ро-
боти були ще: Андрій Димінський, Ізма-
їл Срезневський, Михайло Драгоманов, 
Марко Вовчок (Марія Вілінська), Олек-
сандр Потебня, Пантелеймон  (Панько) 
Куліш, Олена Пчілка (Ольга Косач), 
Опанас Маркович, Осип Бодянський, 
Павло Житецький, Порфирій Мартино-
вич. Така робота поєднала «два роман-
тизми»  – два виразних творчих рухи в 
українському культуротворенні: роман-
тизм (початку ХІХ ст.) та неоромантизм 
(кінця ХІХ – початку ХХ ст.) – дві твор-
чі мистецькі епохи, основою яких був 
перш за все культурний художньо-музи-
кувальний досвід народної поезії. Пред-
ставниками неоромантичної пори, котрі 
зверталися до українського народного 
(фольклорного) пісенного мистецтва, 
записуючи та публікуючи його зразки, 
були: Володимир Гнатюк, Іван Франко, 
Іларіон Свєнціцький, Климент Квітка, 
Леся Українка, Михайло Грушевський, 
Філарет Колесса. 

Найвищою формою представлення 
поетичного твору серед українського 
загалу завжди вважалося надання йому 

мелодійного спорядження. Тривкою та 
чинною була естетична прихильність до 
«високого» існування поетичного твору 
завдяки його мелодійному споряджен-
ню на всіх рівнях української спільноти. 
І народне, здебільшого – сільське, сприй-
няття, і міська культура залишалися на 
естетичних позиціях, де панувала пере-
вага співаного існування поезії. Саме 
так  – через перетворення поетичного 
твору на пісню – значна кількість автор-
ських творів ХІХ – ХХ ст. потрапила до 
народного вжитку. Ці твори навіть зро-
билися народними, набувши гуртового 
(фольклорного) «автора». Така дія, без-
умовно, посилювала емоційну впливо-
вість самого поетичного твору, до по-
етико-строфічного рушія якого додався 
естетичний чинник великої ваги  – ме-
лодійна ритмізація тексту. Це естетич-
не піднесення  – через творення пісні  – 
здобули твори Тараса Шевченка, Павла 
Грабовського (поетичний твір «Журба», 
музика Миколи Лисенка), Степана Ру-
данського (музику до своїх творів писав 
сам Руданський), Лесі Українки («Смут-
ної провесни», музика Михайла Вери-
ківського), «Стояла я і слухала весну» 
(музика Кирила Стеценка), Івана Фран-
ка («Ой ти, дівчино, з горіха зерня», 
музика Анатолія Кос-Анатольського), 
«Віч ний революціонер» (музика Миколи 
Лисенка). У такий спосіб – через пісенне 
духовне наснаження – у народ переходи-
ли ідеї культурного та етнічного пробу-
дження у ХІХ та ХХ ст. 

Зі збирацької та наукової праці 
«двох романтизмів» науковий загал і 
світ у цілому дізналися про величезний 
співочо-музичний масив української 
культури. Кожна життєва пора, кожен 
екзистенційний перехід українцями су-
проводжено пісенним музикуванням та 
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ритмізованим поетичним текстом. Це 
календарні («програмувальні» на добре 
поліття) тексти колядок та щедрівок, які 
розширюються віншувально-величаль-
ними колядками господарю, господи-
ні, хлопцю, дівчині, священикові  – усім 
учасникам-дієвцям української громади. 
Тематичний текстовий підклад (глибин-
ний рівень) колядок та щедрівок містить 
давні космогонійні (світонароджуваль-
ні) та космологійні (світоустроєві) моти-
ви. Вибудова мелодійних відрізків-фраз 
у цих творах теж давня, у мелодійно-го-
лосовому полотні виконуваного твору 
виявляється чергування стрімких амп-
літуд та «затихального» речитативного 
ритмізування. 

Це також «сезонно-календарні» піс-
ні, завдяки яким випроваджується зи-
мовий мороз-застиглість (заклякання) 
та зустрічається світло іншого  – ново-
го сонця  – новосилої весни: веснянки 
та пов’язані із часом Великодня-Паски 
гаївки (гагілки)  [5]. До переходових  – у 
триванні жаркого літнього осоння – на-
лежать молодечі настроєві співані тво-
ри: русальні, купальські пісні та теж 
поєднані з літньою порою  – петрівчані 
пісні (мають образний зв’язок із розви-
ванням колосу, часовúм сповіщальним 
куванням зозулі, із косовицею, провід-
ний тематичний напрям яких – кохання, 
молодечі пустощі). 

Це так само громадські «пісні поля» з 
мотивами уславлення родючості землі та 
образами господарського добробуту  – 
зажинкові та обжинкові пісні, завдяки 
мелодиці яких ще й ритмізується вико-
нування польової роботи. 

Це родинно-громадські та родин-
но-побутові «вітальні» та «прощальні» 
весільні пісні (весільна драма), у яких 
простежується постійний діалог поміж 

родинами (уособленими хатами-дво-
рищами) та громадами (старостами) і 
молодечими гуртами (парубочими, ді-
вочими). Особливий спосіб обрядово-
го діалогу на весіллі  – це виконування 
коломийок, коротких (дворядкових) 
строфічних творів, які мають окрему 
ритмізацію, зумовлену коломийковим 
строфічним розміром, а отже, особли-
вим ритмічним рушієм. Поетичний текст 
коломийок – це і вже «випробувані» тво-
ри, що мають певний час свого побуту-
вання, і так само «живе поетизування» – 
постійно нове складання коломийкових 
строф учасниками переспіву-діалогу під 
час весільної гулянки на довільні та за-
дані теми – від образів поведінкового та 
антропологійного нáсміху-глузування 
до тематики тілесно-еротичного типу. 

Діалогійний характер пісенного ви-
конання є наявним у колискових піснях-
розмовах (бесідах), що ґрунтується на 
ритміці материнського голосу, піснях, 
завдяки яким кодифікаційно подаєть-
ся материнська наука. У цих співаних 
творах здійснюється своєрідний діа-
лог-співрозмова поміж мовцем-матір’ю 
та «безмовним» дитятком  – немовлям. 
Колискові пісні з материнського голосу 
мелодійно творять ритмоколисальний 
простір спокою. 

V
Неоромантичний рух у мистецькій 

творчості українців мав плідні підсумки 
і в музикувальному досвіді, це перш за 
все гармонізаційна праця над творами 
з народної співочої скарбниці, а також 
творення нових форм мелосного по-
лотна завдяки засобам європейського 
та світового мелодійного синтезу. Це 
час значних набутків в українському 
культуротворенні, у творчості цієї пори 
наскрізно звучали «заклики» та навіть 



245Українознавство №3 (64) 2017

Ціпко А. Українська пісенна культура: творчий...

«накази» нагальної потреби національ-
ного пробудження та культурного від-
родження. Історичний неоромантизм, у 
якому всіляко наголошувалося «вузло-
ве питання» справедливості, став шля-
хом до державного відродження. Дедалі 
поглибленішим річищем перенесення 
україноцентричних ідей у широкий за-
гал, зактивування зачаєної українськос-
ті у її природних носіїв, зорганізування 
української спільноти у похід до держав-
ної волі, безумовно, здійснювала укра-
їнська пісня. У неоромантичному ключі 
працювали композитори Олександр Ко-
шиць [8], Микола Лисенко. Поряд з гар-
монізацією народних творів з’являється 
чимало літургійних текстів, спорядже-
них мелодійним супроводом, у якому 
по-модерному представлено україн-
ський духовний традиційний досвід 
(«Херувимська», «Діва днесь пресуще-
ственнаго раждаєт» (кондак свята Різдва 
Христового), побожна пісня «Хресним 
древом»), музику до яких написано Ми-
колою Лисенком. Лисенком-композито-
ром здійснювалася праця над різними 
типами українських поетичних текстів, 
він творив, поєднуючи у своєму музику-
ванні епохи та стилі (бароковий кант, на-
родну пісню, псальму, оперу). Звертався 
композитор також до авторської поезії 
Івана Франка, Лесі Українки, Олексан-
дра Олеся. Його праця в площині опери 
охопила не лише теми українського іс-
торичного життя, а навіть казковий ма-
теріал, на основі якого створено дитячі 
опери (лібрето Дніпрової Чайки – Люд-
мили Василевської) «Коза-дереза», «Пан 
Коцький», «Весна і зима». 

На потреби українізації літургій-
ного життя Церкви творив композитор 
Кирило Стеценко. Ним написано музи-
ку до україномовних текстів літургійної 

відправи (дві варіації) та панахиду. На-
прикінці ХХ – початку ХХІ ст. музику до 
україномовних літургійних текстів на-
писали композитори, котрі тепер плідно 
працюють на духовно-співочій ниві,  – 
Євген Станкович (Літургія Йоана Злато-
устого), Мирослав Скорик (теж Літургія 
Йоана Златоустого, твір, написаний на 
прохання Миколи Гобдича, художнього 
курівника камерного хору «Київ»), а та-
кож Леся Дичко (Літургія І та Літургія ІІ, 
Урочиста літургія для мішаного хору). 
Цій авторці також належать твори за 
старорусько-українськими літописними 
та фольклорними мотивами (ораторія 
«І нарекоша ім’я Київ», опери – «Золото-
слов», «Різдвяне дійство» («Вертеп»)). 

Нетривала політика коренізації, що 
мала відбиток і в українському модер-
ному співочому музикуванні, змінилася 
наступом на все українське, передовсім, 
на його традиційні форми. Індустріалі-
зація міста та колективізація села із за-
вданням творення «нової людини», не 
вбачали потреби у зберіганні та підтрим-
ці тяглості традиції. Перш за все більшо-
вицьким урядом наступ було здійснено 
на традиційний звичаєвий календар 
українців, де виразно відчувалися при-
сутність робного будня та безжурність 
свята. Традиційні свята скасовували-
ся, навіть сам ритм часопротікання, із 
зміною-чергуванням свята-будня, було 
переведено на невпинний виробничий 
режим. Разом з тим намагалися вичави-
ти із життя українців і всю традиційну 
пісенну естетику, звісно – україномовну. 
Натомість з’являлися та запроваджу-
валися нові музично-пісенні форми, за 
текстом це були переважно російсько-
мовні пісні. 

На Сході України колядування та 
вертепи зі «звіздою» вичавлено ще в 
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довоєнний (перед Другою світовою ві-
йною) час, а в повоєнний період і в за-
хідних областях заборонними заходами 
забрано вертеп-шопку з вулиць місте-
чок та сіл. І лише дитяча колядка-при-
мовка «Коляд-коляд-колядниця, добра 
з медом паляниця! …» малечим голосом 
читаного віршика «залишком» свідчила, 
долаючи заборонні настанови вчителів 
у школах, про колишній урочистий на-
стрій, що панував у часі «на сяткú», та 
про пишний текстовий та мелодійний 
колядковий та драматургійний вертеп-
ний матеріал. Місцем звучання колядок 
були лише церкви та хати після святоч-
ного столування. Але у церквах України 
і надалі ставився «Вертеп» як місцева 
ознака, що закорінилась у «свою» куль-
туру українців ще у барокову добу. Так 
було, зокрема, у Володимирському собо-
рі міста Києва. Тут упродовж Різдвяних 
свят стояв «Вертеп», а після запричасно-
го концерту, яким був здебільшого твір 
Дмитра Бортнянського «Слава во Ви-
шних Богу…», неодмінно звучали коляд-
ки барокового книжного походження: 
«Нова рада стала…», «Небо і земля нині 
торжествують…», «Во Вифлеємі нині 
новина, Пречиста Діва зродила Сина…», 
«По всьому світу стала новина, Діва 
Марія Сина родила…». Деякі тексти 
українських колядок допускалися до ви-
конання, але у радянській текстовій ре-
дакції, за якої образи явлення «Бога во 
плоті» на землі замінялися на образність 
радянського Нового року. Притому та-
кий текст подавався як народна само-
редакція-варіація. Так сталося, зокрема, 
із колядковим текстом «Добрий вечір 
тобі, пане господарю…», приспів якого 
містить слова «Син Божий народився», 
у радянський час замінені на «рік новий 
народився». 

Хоча як одноразову дію у радянський 
час фірмою звукозапису «Мелодія» було 
здійснено запис і випуск платівок зі спі-
ваним відтворенням текстів українських 
колядок. Таку акцію було вчинено лише 
після тривалого в часі клопотання перед 
державними чиновниками Міністер-
ства культури СРСР вихідця з України, 
колишнього співака у складі хору Киє-
во-Михайлівського Золотоверхого со-
бору, Івана Козловського. Притім Коз-
ловський посилався на вже наявні серії 
платівкових випусків у СРСР західно-
європейської духовної творчості, адже 
на записи співочої духовної спадщини – 
творів релігійного змісту – в СРСР існу-
вала заборона. Тоді міністерська влада 
пішла на поступки Іванові Козловсько-
му, одному з провідних виконавців та ке-
рівників «Большого тєатра» у Москві, за-
пис було здійснено, у виконанні колядок 
солював сам Козловський. Але невдовзі 
майже увесь цей платівковий випуск 
було знищено.  

Український визвольний січовий 
рух, що стояв у обороні Української дер-
жави у 1910-х роках, теж показав свої 
співані мелодійні та текстові зразки. 
Стрілецькі пісні, що своїм виникненням 
пов’язувалися із визвольно-бойовим 
середовищем, за основу для подальшо-
го розвою мали відомі серед українців 
«рекрутські», «солдатські», «жовнірські» 
пісні. Найвідомішим автором січових 
пісень був Михайло Гайворонський. Пі-
сенні твори стрілецького репертуару 
було зорганізовано мелодійно на му-
зикувальних зразках маршового типу. 
У них відчуваються образні «історичні 
відгомони»  – січові-запорозькі місцин-
но-просторові образи-топоси та пове-
дінкова стратегія-напрямування, у якій 
звучить героїзаційна настанова завдяки 
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образам епічного характеру. За подо-
бу-аналогію до творення текстового та 
мелодійного масивів нерідко бралися 
козацько-запорозькі взірці з піднесеною 
горою-узвишшям-січчю («Гей, там на 
горі Січ іде…Гей, повій, вітре, із степів, 
гей, дай нам силу козаків…», «Гей, Січ 
іде, красен мак цвіте…»). Гімн січових 
стрільців «Ой у лузі червона калина…». 
Схожим способом творилися і повстан-
ські пісні, що лунали у повстанських за-
гонах аж до 1954  р., теж козацько-стрі-
лецькі за типом текстово-мелодійної 
організації.

Бардівський радянський рух поре-
крутував багато українців до російсько-
мовного співочого поля (згадати хоча б 
творчість Володимира Висоцького, 
Олександра Розенбаума). Гітара та табо-
рова пісня були ознаками узагальненого 
образу «підкорювачів життя». З війська 
багато хто з українців, особливо у східні 
та центральні області, щонайбільше – у 
тутешні міста, повертався «з гітарою» і 
російськомовною піснею, а відтак – ро-
сійськомовним рекрутом. Такого ко-
лишнього армійця до української мови у 
побуті не повертала навіть етика зворот-
ного діалогу в бесіді з україномовними. 
Часто і батькам – українськомовним – у 
побуті такі особи вже відповідали росій-
ською. Через мовні ознаки сім’ї в Україні 
навіть на рівні побутового діалогу діли-
лися навпіл. 

Шкода, але певного часу і школа в не-
залежній Україні як спадок радянського 
виховання на уроках музики подавала 
лише класичний тип гармонізації мело-
дійного полотна. Народне виконавство, 
з виразними «первими» голосами, силь-
ними альтами, із надто низовим кріпі-
вельним басом, спосіб звукової подачі 
яких – «відкрите звучання», залишилося 

поза увагою. Так ставалася втрата «при-
родно чутливих» до інтонаційних моде-
лей «своєї» – української – пісні випуск-
ників радянської школи. Притім уроки, 
що спершу називалися як «Співи», замі-
нено на заняття з «Музики». 

Народний спів як спосіб ритмомело-
дійного відтворення слова «занижував-
ся» у вартостях порівняно із класично 
гармонізованими зразками. Гармоніза-
ційна праця композиторів доби неоро-
мантизму спрямовувалася на додатко-
ве – глибше – мелодійне структурування 
народної пісні завдяки вишукуванню та 
творенню мелодійних формул, природ-
них для українського мелосу, з огляду на 
тембровість, висоту звучання, способи 
інтонування. Натомість музикувальна 
та композиторська діяльність, що існу-
вали у сільських та заводських творчих 
співочих колективах, спрямовувалися на 
«переробку» пісні. До того ж інструмен-
тарний супровід українського співочого 
мистецтва у цій клубній культурі було 
замінено зі «свого», його виконавцями 
традиційно були гурти «троїстих му-
зик», на «інше» – здебільшого акордеон. 

   Щоправда, у цей час вдалося у той 
чи інший спосіб відстояти «своє» інстру-
ментування співочого виконання твору. 
Тоді право на мистецьке життя у радян-
ській Україні виборола собі благородна 
бандура  [11, с.  39  – 70, 71  – 77]. Навіть 
розширилося гендерне коло виконавців 
на цьому музичному інструменті. Поряд 
із бандуристами, традиційно наявними 
в українській інструментально-музич-
ній культурі, з’явилися бандуристки.

Один із найвідоміших українських 
співочих хорових колективів, що вико-
нує пісенні твори і у супроводі гри на 
бандурі, доклав великої ваги праці за-
для збереження традиційних текстів та 
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власне українських виконавських тех-
нік. Це творча праця співаків хору імені 
Григорія Верьовки, заснованого 1943 р. у 
Харкові, з 1944 р. колектив працює у Ки-
єві. Тепер це  – Національний заслуже-
ний академічний народний хор України 
ім. Верьовки. 

Зманювало-рекрутувало до рядів 
російськомовного пісенного репертуару 
українців так само радянське кіномисте-
цтво. Ресторанні гурти, що супроводжу-
вали музикуванням українські весілля, 
почали ширити, особливо у східних і пів-
денних областях, російськомовну пісню 
серед молоді. Щоправда, опосередковано 
вдавалося робити наголоси на культур-
них особливостях українського музику-
вання, і теж завдяки досягненням кіно-
митців, навіть у підрадянській Україні. 
У цьому напрямі вирізняються компози-
торські праці Мирослава Скорика («Тіні 
забутих предків», «Гуси-лебеді летять», 
«Жива вода») та Євгена Станковича 
(музика до фільмів, поставлених на Ки-
ївській кіностудії імені Олександра До-
вженка: «Лісова пісня. Мавка», «Ярослав 
Мудрий», «Легенда про княгиню Ольгу», 
«Украдене щастя», «Камінна душа»).

Шкода, але й дотепер триває перене-
сення російської пісні, вже завдяки ра-
дійним ФМ-станціям, як не прикро, на-
віть у західні області України, особливо 
протиставних до всього «занесеного» як 
радянського-«совєтського» у час УРСР. 
На жаль, ця присутність російської пісні 
в Україні зовсім не показує зразків між-
культурного діалогу, за цим криється не 
мелодійно-співоча естетизація тексту, 
а неприховуваний культурний наступ 
за агресивним типом постколоніальних 
взаємин поміж метрополією та колиш-
ньою підлеглою, колоніально залежною, 
землею-державою. 

Рок як музично-культурний напрям 
охоплює широке поле творчих мож-
ливостей як у добу модерну, так і в час 
постмодерну. Показово, що у межах цієї 
музично-творчої течії теж постає мить 
вибору для тих, кого вона захоплює сво-
їм творчим плином. Або залишитися 
на ґрунті власної етнокультури і, засто-
совуючи світовий досвід синтетичного 
музикування, показувати власні зразки 
пісенної творчості, які б свідчили про 
культурну кореневу належність авторів. 
Чи ж переходити у стан «громадянства 
світу» («citizenship of the World»), що є 
безприв’язним, з огляду на культурне 
підґрунтя, простором, і тим самим втра-
чати культурне «своє». Дотепер досвід 
співочого музикування в українському 
культуротворенні у такому виборі-роз-
поділі, на жаль, ділився навпіл. А що ще 
більш жальніше, то це те, що «громадян-
ство світу» через брак знання мов було 
нічим іншим серед українців, як член-
ство у російськомовному культурному 
середовищі, підвладному Російській 
Федерації і контрольованому нею. Це се-
редовище претензійно розповсюджува-
ло свою дію, а відтак – і вплив, показний 
ідеологічний та цивілізаційний наступ 
на все пострадянське довкілля, близьке у 
державних кордонах до неї – спадкоєми-
ці СРСР  – Російської Федерації. Що ще 
прикро, що така політика «культурного 
зваблення» – культурного рекрутування 
в «інше» ідейно-культурне поле – охопи-
ла не лише «середнє» за віком покоління 
українців, яке ще встигло побути на на-
вчанні у школах радянської України, а й 
молоде покоління, що з’явилося на світ 
вже за незалежної України.

Доба постмодерну з багатоманіттям 
мистецьких і музикувальних шляхів та 
смаків, слідом за життєвим способом 
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споживацького типу, що запанував у 
індустрійну та постіндустрійну епохи у 
середовищі міста, у пісенно-музичний 
досвід внесла «бацилу споживацтва». 
Що найприкріше, то це те, що «спожи-
вацтво» у культурі зачавлює природний 
талан Особи. Масове ще донедавна при-
єднання особистою участю до пісенно-
го виконавства, яке помічалося будь-де, 
як тільки-но запановував веселий на-
стрій у гурті, замінилося «навушнико-
вим музикуванням»  – лише слуханням 
виконуваного кимось твору. Тоді як ще 
зовсім недавно особистий піднесений 
настрій людини завжди означався назо-
вні співочим музикуванням – тихим чи 
голоснішим наспівуванням мелодії або 
мелодії-тексту. На жаль, співтворчість – 
синергію у сприйнятті та відтворенні 
текстово-музичного масиву  – почали 
дедалі більше втрачати українці, здавна 
відомі своїм співочим та музикуваль-
ним хистом. Молодь майже зовсім не 
співає поза межами творчих гуртків. Як 
не дивно, але навіть застілля українців 
у теперішню пору почали обходитися 
без пісні, цього не було ще 10 – 15 років 
тому. 

Притім слід відзначити, що сучасне 
музикування надто по-демократичному 
ставиться до співочо-тембрових харак-
теристик виконавця. Класична гармоні-
зація, де присутня голосова подача коло-
ратурного сопрано або басу-профундо, 
поступилася модерному і постмодерно-
му «міському демократизмові» голосо-
вого співочого формату, де «дитяче» та 
«юнацьке» настроєве робиться «дорос-
лим» виконавським співочим звуковим 
спорядженням тексту. І сам віршований 
текст ще більш «побілішав», з огляду на 
строфічну організацію, «побілішали»  – 
спростилися – і мелодика та її тембровий 

чинник. Отже, не треба боятися співати, 
не слід відмовлятися від співу!

Увиразнюється те, що у мелодійних 
рокових виконавських вибудовах у пост-
модерну добу, як і в неоромантичну-мо-
дерну, відчуваються ґрунтовні творчі 
мотиви української етнокультури. Перш 
за все голосове темброве наповнення та 
інтонації у мелодіях виконуваного тво-
ру. За стильовим конструюванням це 
багато ниткове ткане мелосне полотно, 
у якому присутнє підголосся давньої 
української епічної творчості, ліризацій-
ний струмінь, навіть глибинні мотиви 
«втраченої тілесності» голосінь. 

У справі збереження культурної 
самості українців, складником-іден-
тифікатором якої є історично вагомий 
піснетворчий та музикувальний досвід 
української культури, справді має що-
найшвидше долучатися держава, випра-
цьовуючи законодавчу основу підтрим-
ки та розвитку українського співочого 
мистецтва. 

Питання захисту та пропагування 
української пісні

У радянській Україні український 
пісенний матеріал порційовано  – через 
окремих виконавців та відібрані худож-
німи радами зразки – допускався до ма-
сового слухача. Докорінні зміни мали 
статися в незалежній Україні та за спри-
ятливої державної політики щодо пісен-
ного культуротворення у відродженій 
Українській державі. На це сподівалися. 
Але підсумки таких сподівань виявилися 
не такими значними. Українську (украї-
номовну) пісню використовувано лише 
як «потрібне» гасло на офіційних захо-
дах. На жаль, і в Українській незалеж-
ній державі надалі тривала, навіть пере-
важала, дія «комсомольських смаків» у 
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естетично-пісенному доборі. Українська 
«перша» естрадна сцена  – Палац куль-
тури «Україна» у Києві  – здебільшого 
віддавалася для виступу співаків, яких 
вивели на естрадну сцену радянські 
художні ради («худради»  – «худсовє-
ти»), та їхніх вихованців  – конкурсан-
тів «Пєсні года» тощо. Навіть Перший 
Майдан не став переламним чинником, 
завдяки б якому було зменшено кіль-
кість таких «заїзних виконавців». Укра-
їно-наснажений та Україно-центричний 
слухацький загал чекав тієї миті, коли 
б Українська держава з більшою силою 
підтримки зважила на потреби утвер-
дження і пропагування Української пісні 
як провідного чинника ідейного несення 
і плекання «українського». І лише події 
Другого Майдану виявилися зламними 
у внутрішній та зовнішній культурній 
політиці щодо забезпечення підтрим-
кою існування та подальшого розвитку 
української пісні. Узаконеним способом 
було визначено через квотування-част-
кування у наповненні інформаційного 
ефіру телевізійних та радійних каналів в 
Україні українською – україномовною – 
піснею. Цю законодавчу ініціативу було 
спрямовано як на підтримку самої укра-
їнської пісні як творчого явища, так і на 
захист української мови як головного 
культуротворчого підґрунтя в інформа-
ційних полях України. 

Світовий досвід щодо існування  
такого (схожого) дня-свята (пошану-

вання) у державному календарі
У законодавчому полі світу вже є ви-

падки вшанування пісенних творів на 
державному рівні – у календарі держав-
них свят. Найпоказовіший із таких – це 
День національного гімну («national 
anthem day»), закріплений законом у 

Сполучених Штатах Америки. У цій дер-
жаві його відзначають 3 березня. День 
державного гімну запроваджено ще в од-
ній північноамериканській державі  – у 
Канаді. Свято на честь державного гімну 
«o Canada!» («О Канадо!») припадає на 
27 червня. На Європейському континен-
ті, зовсім неподалік України, День націо-
нального гімну відзначається у Румунії. 
Це офіційне свято цієї держави, у дер-
жавному календарі – це 29 липня. 

Nota Bene – Окрема заувага
Наведені свідчення, що вказують на 

показні явища, та провідні формули дії 
української пісні підтверджують думку 
про українську пісню як виняткове – фе-
номенальне – явище, яке завжди – упро-
довж історичного часу – мало в собі гли-
бинні завдатки для культуротворчого 
єднання українців у спільноті. Україн-
ська пісня як повсякчас поновлюваний 
творчий чинник українського життя 
містить у собі ідейні основи українсько-
го культуротворення. Українська пісня, 
що складається із поетичного тексту та 
його музичного спорядження,  – це ін-
формативне джерело та досвід кодифі-
кації у часовій послідовності, а навіть – у 
надчасовому карбуванні, українських 
ідейних, буттєвих, естетичних основ, що 
виражаються у смислотворчому потен-
ціалі ритмізованого та співаного Слова. 

Зважаючи на незаперечний фак-
тичний досвід, що підтверджує осо-
бливі творчі засади появи та розвитку 
української пісні, вагомість текстового 
та мелодійного українського пісенного 
масиву в українській та світовій куль-
турах, а також з огляду на єднальну та 
естетичну функції, закладені та чинні в 
досвіді українського піснетворення, слід 
виразніше виокремити та підкреслити 
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це явище української культури та надати 
йому особливої уваги в сучасному укра-
їнському державотворенні. 

Відтак на цілком виразному істори-
ко-культурному підґрунті постає ініці-
атива по-особливому відзначити укра-
їнський піснетворчий  – поетичний та 
музичний – досвід на державному засад-
ничому рівні. 

Із запровадженням Дня української 
пісні до державного святкового календа-
ря (державного датівникá) буде здійсне-
но з належною увагою такі заходи:

• віддано глибоку шану українцям-
піснетворцям;

• виявлено повагу до української піс-
ні як власного українського естетичного 
чинника та ідейного джерела;

• визначено подальші кроки, спрямо-
вані на захист української пісні як укра-
їнського державно-культурного іденти-
фікатора;

• надано у законодавчий спосіб ще 
ґрунтовнішого забезпечення та гаранту-
вання безперешкодного розвитку Укра-
їнської пісні в культурному просторі 
держави Україна; 

• здійснено міцні кроки у пропагу-
ванні Української пісенної творчості в 
Українській державі завдяки засобам 
масової інформації і культурницьким 
співочим форумам;

• використано ідейний гуртувальний 
та естетичний потенціал Української 
пісні у засадах міждержавних стосунків 
та міжкультурних взаємин України-дер-
жави. 

У разі запровадження до переліку 
особливих днів  – святкових дат  – Дня 
української пісні українцям, як видаєть-
ся із зіставлення наявних календарних 
позицій такого типу у світовому досвіді 
творення святкового датівникá держави, 

належатиме першість у пошануванні 
всього пісенно-музикувального досві-
ду, наявного в українській культурі. Він 
виявляється у широті часу його побу-
тування, жанровому розмаїтті, у складі 
авторів  – як збірного авторства (гур-
това  – безіменна автура, присутність 
якої спостерігається у фольклорі), так і 
окремих авторів тексту та музики пев-
них творів – поетів та композиторів, а не 
лише одного поетично-музичного твору, 
яким є гімн кожної держави. 
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A. Tsipko
Ukrainian Song Culture: Creative-Synthetic Experience of Melopoetics

(Substantiation and Convincing Reasons for Introducing the “Ukrainian Song Day”  
to the Official Holiday Calendar of the State of Ukraine (State Date-List (Dativnyk))

Abstract 
The Ukrainian song is described as a phenomenon that, to a great extent, comes from the sound 

(phonic) structure of the Ukrainian language. It is stressed that the Ukrainian song also has the foundation 
potential for the memorative codification. The main (epochal) characteristics of the Ukrainian singing and 
music experience are presented. In comparison with the old, in particular, the Kyivan prince’s era of the 
Ukrainian song music, such vivid performative phenomenon as “hlasínnia” (highest pitch in the singing 
practice) is emphasized, the rhythmomelodics of the Ukrainian dumas and historical songs is noted. In 
particular, the experience of Baroque singing music in the Ukrainian community is noted. This was the 
time of appearance, spread, and rooting in the Ukrainian musical culture of the cantus, concert, lyrical 
Ukrainian singing art. The special role in the self- and cultural awakening of Ukrainians, the elevation and 
activation of their “concealed Ukrainian essence” (Ukrainianhood, or “Ukrainskist”, – natural ideological, 
creative, and cultural essence) was played by such European creative movements as romanticism (the 
nineteenth century) and neo-romanticism (the twentieth century) – the “two romanticisms” in Ukrainian 
culture.

The article also points out the difficult experience of the twentieth-century development of the 
Ukrainian song music. This was the time of bans and enforced breaks, in particular, in Ukrainian music 
and singing culture.

The Ukrainian song is described as a factor for the unification of the Ukrainian community during the 
previous historical period and Ukrainians of the present day.
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Сучасного українського читача іс-
торичної літератури годі й сподіватися 
здивувати викладом архівних матері-
алів щодо України в Другій світовій ві-
йні або інших резонансних подіях ХХ ст. 
Натомість головна родзинка монографії 
Оксани Овсіюк «Життя після окупації: 
побут киян: 1943–1945  рр.» якраз і по-
лягає в тому, що вона не намагається 
шокувати академічну спільноту сенса-
ційними архівними відкриттями, давати 
оцінки діям влади, співчувати тим, кому 
важко жилось у той час, або ж механічно 
застосовувати до українського матеріалу 
актуальні західні теорії. Ця книга скла-
дається з ретельно підібраного набору 
фактів, які розкривають дуже дрібні і че-
рез те часто ігноровані прихильниками 
подієвої історії аспекти повсякденного 
життя киян після завершення окупації і 
до закінчення війни.

Насамперед книга привертає ува-
гу тим, що авторці вдалося оживити й 
олюднити кожен із наведених фактів у 
цьому тексті, змусити читача побачити 
цілком конкретну візуальну картинку 
і відчути на собі оце «ЯК САМЕ» жили 
кияни у той час. У вступі О. Овсіюк пояс-
нює, чому її книга насичена такою кіль-
кістю скрупульозно проаналізованих 
деталей: «Без деталей характеристику 
життя киян у післяокупаційний період 
можна вмістити у кілька «стандартних 
фраз». Вони добре відомі ще з радянської 
літератури та як шаблони перекочува-
ли й до багатьох сучасних видань. Усі ми 
чули про «масштаби руйнувань житло-
вого фонду», про «героїчні зусилля киян 
з відбудови народного господарства», 
про запровадження карткової системи 
тощо. Та у сухих статистичних даних, 
які зазвичай використовують для роз-
криття окреслених сюжетів, губиться 
конкретика життя самої людини». Далі 
авторка пояснює, що всі ці дані для неї є 
способом увести читача в контекст тих 
обставин, в яких опинилися мешканці 
Києва в 1943–1945 рр.

Якщо визначати науковий жанр цієї 
книги, я б радше віднесла її до історичної 
антропології, адже О. Овсіюк наполегли-
во та цілком успішно в нагромадженні 

ВИЖИТИ У ЗВІЛЬНЕНОМУ МІСТІ, АБО ІСТОРІЯ В ДЕТАЛЯХ
(Рецензія на монографію Овсіюк О. «Життя після окупації:  

побут киян: 1943–1945 рр.». – Київ: Дуліби, 2017. – 176 с.)

Ця книга про деталі, без яких  
неможливо осягнути особливості  

життя киян у ті складні  
«перехідні» півтора року  

від війни до миру.
О. Овсіюк
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побутових проблем шукає і знаходить 
людину  – розгублену, стомлену, висна-
жену, проте готову терпіти і вкотре при-
стосовуватись до нових умов, адже це – 
можливість вижити.

Важливою перевагою монографії є 
вміння авторки працювати з джерелами. 
Вона не лише скрупульозно віднайшла 
в архівах необхідну інформацію (значна 
частина якої опублікована вперше), а й 
дуже вміло застосовує критику джерел, 
зіставляючи факти та порівнюючи їх з 
огляду на тогочасний контекст. Також 
О.  Овсіюк вдалося розібратись у всіх 
нюансах радянської бюрократії дослі-
джуваного періоду. На сторінках книги 
ми бачимо вичерпну картину того, які 
державні структури, органи або чинов-
ники відповідали за той чи інший побу-
товий аспект, а також ретельний аналіз 
того, чи виконували вони свої функції, 
а якщо ні, то чому. У  монографії немає 
оцінок дій радянської влади, натомість 
у ній міститься своєрідне історичне роз-
слідування того, наскільки представ-
ники цієї влади виконували свої власні 
розпорядження.

Окремо слід сказати про фотографії, 
використані у тексті, адже чимало з них 
опубліковано вперше, і вони надзви-
чайно влучно ілюструють образи, зма-
льовані авторкою. Емоційні фрагменти 
О.  Овсіюк використовує лише у наве-
дених цитатах. Це свідчення очевидців 
цього періоду, що зберігаються в Центрі 
усної історії Київського національного 
університету імені  Тараса  Шевченка, та 
листи Є.  Малакової до чоловіка. Слід 
сказати, що цим прийомом авторка не 
зловживає та уникає надто моторошних 
описів. 

Тепер пропонуємо глибше занурити-
ся у зміст розділів. Найбільший розділ 

«Київські помешкання» стосується най-
болючішого для тогочасних киян жит-
лового питання. Авторка одразу повідо-
мляє, що, за різними даними, протягом 
війни було зруйновано 20–40% житло-
вого фонду столиці. Однак далі у тексті 
наводяться чинні на той час житлові 
норми, які в теорії унеможливлювали 
виникнення житлової кризи: «Після 
звільнення міста від окупації інвента-
ризаційне бюро житлового відділу Ки-
ївського міськвиконкому визначило, що 
після розбирання аварійних будинків у 
місті залишилося 4383 тис. м2 житла. 
Ця ж установа, спираючись на діючу в 
той час санітарну житлову норму (10 м2 

на одну людину), дійшла висновку, що на 
1 січня 1944 року в місті могло б прожи-
вати 438  тис. осіб. Співставлення цих 
даних із кількістю населення міста, яке 
на січень 1944 року становило 250 тис. 
осіб, дає підстави зробити висновок, що 
житла у місті було більш ніж достат-
ньо. Більше того, принаймні ще рік, до 
січня 1945-го, коли кількість населення 
Києва досягла 472 тисяч, у місті гострої 
кризи житла не мало б існувати». Про-
те вона існувала. Причиною, на думку 
авторки, могли бути такі чинники: не-
сумлінне ставлення інвентаризаційного 
бюро до складання реєстру придатних 
для життя приміщень; привілейовані 
верстви населення, які претендували на 
додаткову житлову площу (відповідаль-
ні працівники партійних органів та дер-
жавних установ різного рівня, заслужені 
працівники науки та культури та інші). 
Проте найбільше шкоди наносили зло-
вживання під час отримання житла, які 
стали у той час масовими. 

Плутанину в питаннях житлової 
площі авторка ілюструє вдало підібра-
ними фактами. Наприклад, людина, яка 



257Українознавство №3 (64) 2017

Полек Т. Вижити у звільненому місті, або Історія в деталях

мала законне право на в’їзд до Києва і 
прагнула повернути своє довоєнне жит-
ло, потрапляла у замкнене бюрократич-
не коло: «Комісія з регулювання в’їзду до 
міста не давала дозволу на прописку без 
довідки про забезпечення житлом, а за 
колишнім місцем проживання довідку не 
надавали тому, що квартира була ким-
небудь зайнята. Своєю чергою прокура-
тура не ухвалювала рішення про адміні-
стративне виселення нових мешканців, 
бо не мала дозволу Тимчасової комісії на 
в’їзд до міста колишніх власників квар-
тири». Все – коло замкнулося. І в такому 
бюрократичному хаосі киянам доводи-
лося проводити цілі місяці поспіль. 

За допомогою архівних матеріалів 
О. Овсіюк дуже детально розповідає про 
тих, кому такі схеми не загрожували  – 
про високопосадовців та інші привіле-
йовані верстви, які могли обдурити сис-
тему із зиском для себе. Дуже цікавими 
в тексті постають персонажі керівника 
будинку (кербуду) та відповідального по 
квартирі, у чиїх руках формально були 
лише наглядові функції, а насправді  – 
виживання цілих родин. З цими людьми 
намагалися не конфліктувати, боячись 
їхньої помсти, їх остерігалися, через них 
«домовлялися», їм давали хабарі, щоб 
швидше розірвати бюрократичне коло.

Водночас авторка дуже прискіпливо 
аналізує щоденне життя тих, кому все ж 
вдалось отримати заповітні квадратні 
метри: якими були умови життя у цих 
помешканнях, як здійснювалось елек-
тро- та водопостачання, як житло опа-
лювалось, як вивозилося сміття. І найго-
ловніше: як це – мешкати в комуналці, як 
це – переживати чергове «ущільнення», 
як це – бути старими власниками квар-
тири, до яких підселили ще одну родину 
новоприбулих.

Крім пошуку житла, перед тогочасни-
ми киянами стояло вирішення ще одного 
необхідного для життя питання – харчу-
вання, про що йдеться у розділі «Харчу-
вання киян». У  досліджуваний період у 
Києві було запроваджено карткову сис-
тему постачання населення харчовими 
продуктами через державну торговель-
ну мережу. Слід сказати, що цю систему 
було організовано за принципами закри-
тої торгівлі, тобто навіть при наявності 
продуктової картки дозволялося придба-
ти товари лише в тому магазині, до якого 
людина була прикріплена з огляду на на-
лежність до певної категорії населення. 
О. Овсіюк детально розглядає постачан-
ня продуктів для усіх груп, на які розподі-
ляли населення згідно з цією системою – 
робітників, службовців, утриманців та 
дітей. Проте найбільш промовисті факти 
стосуються забезпечення відповідаль-
них працівників та високопосадовців. Їх 
теж було розподілено на чотири групи: 
перша – партійні, комсомольські, радян-
ські та профспілкові керівники респу-
бліканського та обласного рівнів; друга 
і третя – міське та районне керівництво, 
керівний склад господарських організа-
цій, окрему групу становило вище керів-
ництво радянських і партійних органів. 
Також існували спеціальні перепустки 
до магазинів із кращим обслуговуван-
ням. Їх могли отримати партійні діячі, 
високопосадовці, а також діячі науки і 
культури. Тобто радянське суспільство 
було чітко сегрегованим, а високий ста-
тус у соціальній ієрархії автоматично 
означав більшу заробітну плату і кращі 
умови життя. Втім, на нашу думку, роз-
криваючи питання розподілу населення 
на групи, було б доречно ввести до тексту 
таблиці, які б спростили сприйняття цієї 
інформації читачем. 
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Альтернативою державній торго-
вельній мережі був ринок. Авторка 
детально аналізує ціни на ринках і го-
ворить про те, що для людини, яка отри-
мує середню заробітну плату, вони були 
надто високими. Запорукою виживання 
для містян стали «товкучки» або «ба-
рахолки»  – місця на базарах, де можна 
було продати або обміняти особисті речі 
та продукти харчування. Часом містяни 
вирушали на «мінки» до сусідніх сіл, де 
намагалися свої особисті речі виміняти 
на їжу. До того ж у досліджуваний пері-
од серед містян було поширене городни-
цтво – влада спеціально виділяла землю 
задля цієї мети, однак нерідко трапляли-
ся самозахоплення.

Окремо у розділі розглянуто заклади 
громадського харчування  – їдальні, які 
також були сегреговані, і привілейовані 
верстви населення отримували значно 
краще обслуговування та більш різно-
манітні страви з якісніших продуктів. 
Загалом, хоч їдальні стали суттєвою 
підтримкою для виснаженого населен-
ня, яке не мало коштів для придбання 
продуктів на ринках, все ж якість страв 
у них була невисокою, санітарний стан 
цих установ був вкрай незадовільним, а 
також траплялися розкрадання, обважу-
вання, завищення цін.

У останньому розділі монографії 
«Забезпечення містян товарами та по-
слугами» дуже детально розглянуто, як 
в умовах, коли виробництво промисло-
вих товарів було спрямовано на фронт, 
мешканцям Києва вдавалося діставати 
необхідні предмети побуту. Авторка по-
рівнює ринкові ціни та ціни у комісій-
них крамницях, а також систему пром-
товарних карток. Зрозуміло, що карткові 

норми були також диференційовані для 
різних верств населення. Знову ж таки, 
про рівність у забезпеченні робітників 
і партверхівки годі було й говорити. До 
того ж існувала система ордерів, які ви-
готовляли адміністрації великих підпри-
ємств, за якими їхні працівники могли 
придбати такий дефіцитний та дорогий 
на той час одяг. Такі ордери, звісно, отри-
мували не всі, а передусім високопоса-
довці та ударники виробництва. Попри 
те, що одяг був дефіцитом, поняття моди 
не зникло. Навіть найбільш незаможні 
верстви населення намагалися зроби-
ти так, щоб їхній одяг хоча б приблиз-
но нагадував модний силует з широки-
ми плечима і вузькою талією (у жінок). 
О. Овсіюк також звертає увагу на сферу 
послуг у тогочасному Києві, досліджу-
ючи функціо нування лазень, швейних 
майстерень, перукарень тощо. 

Втім було б доречно, якби авторка 
ще більше заглибилась у життєсвіт то-
гочасних киян і розповіла про систему 
працевлаштування, охорони здоров’я 
та освіти, хоча, звісно, цих аспектів ви-
стачить для нового, цілком самостійного 
дослідження.

Наостанок зазначимо, що ця кни-
га успішно демонструє, наскільки про-
дуктивним може бути антропологічний 
погляд на історичні факти, як важливо 
передусім глибоко вникнути в контекст 
досліджуваного періоду і лише потім з 
мільйона деталей конструювати життє-
світ тогочасних людей. 

Тіна ПОЛЕК
кандидат історичних наук,  

науковий співробітник відділу  
культурологічних досліджень НДІУ
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ВІДЗНАЧЕННЯ 90-РІЧЧЯ ВОЛОДИМИРА БАРАНА  
У НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ІНСТИТУТІ УКРАЇНОЗНАВСТВА

29 серпня 2017 р. Науково-дослідний 
інститут українознавства та Інститут 
археології НАН України урочисто від-
значили 90-річний ювілей Володимира 
Барана. За участю наукових колективів 
двох установ, а також науковців інших 
науково-дослідних інститутів, праців-
ників навчальних закладів, музеїв, орга-
нів державного управління у сфері осві-
ти й науки в актовій залі НДІУ відбулася 
урочиста академія з цієї нагоди.

Визначного українського археоло-
га, лауреата двох державних премій у 
галузі науки і техніки, невтомного до-
слідника української минувшини, за-
сновника наукової школи археологів-
славістів, автора та співавтора багатьох 
монографій, зокрема: «Ранні слов’яни 
між Дністром і Прип’яттю», «Черня-
хівська культура. За матеріалами верх-
нього Дністра і Західного Бугу» (1981), 
«Пражская культура Поднестровья (по 
материалам поселений в с. Рашков)» 
(1988), «Славяне Юго-Восточной 
Европы в предгосударственный 
период» (1990), «Украинцы. Кн. 
1: Этническая история. Антропо-
логия. Язык. Расселение» (1994), 
«Давні слов’яни» (1998), «По-
ходження українського народу» 
(2002), «Походження, становлення 
та розвиток українського народу» 
(2010), «У пошуках джерел україн-
ського народу» (2011), вітали його 
друзі, колишні й сучасні колеги, 
учні, учасники польових археоло-
гічних досліджень, якими він ке-
рував, громадяни, що пізнавали 
давню минувшину українських зе-
мель з праць Володимира Барана.

Результати наукової діяльності 
ювіляра оприлюднювалися упродовж 
тривалого часу (від середини ХХ ст.) у 
різних наукових виданнях (журналах, 
збірниках, монографіях, атласах), на ба-
гатьох наукових зібраннях (конферен-
ціях, конгресах, круглих столах, семіна-
рах, засіданнях тощо), а також у засобах 
масової інформації. Серед присутніх на 
урочистому відзначенні ювілею визнач-
ного археолога були такі, що спочатку 
познайомилися з ним опосередковано 
через численні публікації, а згодом і 
особисто.

Директор Науково-дослідного інсти-
туту українознавства, кандидат історич-
них наук Б. Галайко, який вів науковий 
захід, розпочав з привітання ювіляра, на-
гадав присутнім важливі події, що відбу-
валися на його довгому шляху наукової 
та освітньої діяльності. З нагоди 90-річ-
ного ювілею та за багаторічну подвиж-
ницьку працю, ґрунтовність і фаховість 
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у роботі, провідну роль у ді-
яльності Науково-дослідного 
інституту українознавства, 
наукове обґрунтування авто-
хтонності українського ет-
носу, створення української 
наукової школи археологів-
славістів, виховання цілої 
плеяди молодих дослідників 
та розвиток українознавства 
він нагородив Володимира 
Барана грамотою. Ведучий 
зібрання відкрив книжкову 
виставку наукового доробку 
вченого. Центральне місце 
на ній посідала праця «У по-
шуках джерел українського народу», 
підготовлена до перевидання. Ця кни-
га, створена спільно з сином ювіляра – 
Ярославом Бараном, тематично об’єднує 
низку ґрунтовних монографій, написа-
них у різний час. Представлені на ви-
ставці книги наявні у фондах бібліотеки 
НДІУ та у відділі української етнології 
НДІУ, де працює вчений.

Ювіляра привітали Сергій Паладій-
чук, начальник відділу організаційного 
регулювання науково-технічного роз-
витку МОНУ, який зачитав привітання 

заступника Міністра освіти і науки 
України М. Стріхи, а також Юрій Теля-
чий, начальник управління контролю у 
сфері вищої освіти Державної інспекції 
навчальних закладів України. 

Володимира Даниловича вітали з 
ювілеєм науковці Інституту археології 
НАН України, в якому він працював по-
над 40 років, серед них Гліб Івакін – за-
ступник директора з наукової роботи 
ІА  НАН України, член-кореспондент 
НАН України, доктор історичних наук, 
професор; Олег Петраускас, кандидат 

історичних наук, старший 
нау ковий співробітник, заві-
дувач відділу археології ран-
ніх слов’ян та регіональних 
досліджень, разом з іншими 
працівниками відділу, ство-
рення якого свого часу іні-
ціював ювіляр і очолював 
близько 38 років; Леонід За-
лізняк, доктор історичних 
наук, професор, завідувач від-
ділу архео логії ка м’яної доби.

Ювіляр уважно слухав ві-
тання, приймав квіти, книги 
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та інші подарунки, жваво реагував ре-
пліками на вітальні промови. Упродовж 
усього часу урочистої академії тривав по-
каз світлин. На них була текстова біогра-
фічна інформація, цитати з праць, про-
мов та спогадів професора, фотографії з 
розкопів, зроблених під час археологіч-
них експедицій, різноманітні ілюстрації 
про життєвий шлях Володимира Барана, 
його наукову й освітню діяльність.

Серед науковців, що працювали ра-
зом з ювіляром в Інституті археології, а 
тепер працюють на відповідальних по-
садах в інших установах, Володимира 
Барана вітали Наталія Абашина – кан-
дидат історичних наук, поміч-
ник генерального директора 
Національного Києво-Печер-
ського історико-культурного 
заповідника; Ліана Вакулен-
ко – доктор історичних наук, 
старший науковий співробіт-
ник Національного музею іс-
торії України.

Привітала професора 
В.  Барана Ірина Ворончук, 
доктор історичних наук, 
доцент, завідувач відділу 

історичних пам’яток НДІУ. 
Серед працівників КМА, при-
сутніх на урочистому захо-
ді, ювіляра привітав Віктор 
Клочко, завідувач кафедри 
археології Національного уні-
верситету «Києво-Могилян-
ська академія».

Вітали свого наукового 
керівника з ювілеєм його ко-
лишні аспіранти й здобувачі 
наукових ступенів, серед них: 
Ростислав Терпиловський, 
доктор історичних наук, про-
фесор, завідувач кафедри ар-

хеології та музеєзнавства Київського 
національного університету імені Та-
раса Шевченка; Тарас Милян, кандидат 
історичних наук, заступник директора 
Науково-дослідного центру «Рятівна 
археологічна служба» ІА НАН України, 
відповідальний секретар редакційної ко-
легії наукового видання.

В урочистих привітаннях Володими-
ра Барана взяла участь профспілкова ор-
ганізація. З ініціативи первинної проф-
спілкової організації НДІУ Володимир 
Данилович був нагороджений Грамотою 
Київської міської ради профспілок за 
активну громадську позицію, особистий 
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внесок щодо збереження і зміц-
нення членства у первинній 
профспілковій організації На-
уково-дослідного інституту 
українознавства, сумлінну пра-
цю та з нагоди ювілею, яку за 
дорученням голови Київської 
міської організації профспіл-
ки працівників освіти і науки 
України Олександра Яцуня вру-
чив його заступник Олександр 
Трофименко. Найстарішому 
члену профспілкової організа-
ції, що продовжує працювати 
і проявляє професійну солідарність, го-
лова профспілки НДІУ Світлана Бойко 
вручила матеріальні винагороди, надані 
КМОППОіНУ та ППО Інституту.

Вчений секретар НДІУ Д. Толоч-
ко зачитав вітальні листи, що наді-
йшли Володимиру Барану від низки 
установ: Інституту українознавства 
ім. І. Крип’якевича, Інституту археології 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка, Археологічного му-
зею Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка, Прикарпат-
ського національного університету імені 
Василя Стефаника та ін.

В організації урочистого заходу взя-
ли участь присутні на ньому діти ювіля-
ра – донька Леся та син Ярослав. 

В рамках заходу відбулася презен-
тація книги «Читати землю»: спогади 
Володимира Барана у записах Марини 
Гримич» (видання Науково-дослідно-
го інституту українознавства). Мари-
на Гримич зазначила, що «ця книга, з 
одного боку, є зрізом історичної епо-
хи в контексті біографії непересічного 
архео лога, а з іншого – містить цінний 
першоджерельний матеріал для вивчен-
ня антропології науки, історії і практи-
ки археології, академічних кулуарів Ра-

дянського Союзу. У цій книзі 
ви знайдете все – професій-
не середовище науковців, 
інтриги, академічні школи, 
балансування на межі добра 
і зла, керівну/некерівну роль 
ЦК, корпоративну солідар-
ність, гроші, симпатії, анти-
патії». 

Час від часу брав слово 
Володимир Данилович, який 
розповів цікаві епізоди сво-
го життєвого й наукового 
шляху.
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Урочистий захід завершився куль-
турно-мистецькою програмою за учас-
тю Тараса Компаніченка, лідера гурту 
«Хорея Козацька», заслуженого артиста 
України, кобзаря та лірника. У фіналі ви-
ступу Тарас Компаніченко виконав ста-
родавній варіант «Многая літа».

Віримо, що всі добрі й щирі сло-
ва, виголошені ювіляру, нададуть йому 

наснаги для передачі сво-
го безцінного життєвого, 
наукового й педагогіч-
ного досвіду молодому 
поколінню дослідників 
української минувшини.

На заході здійснюва-
лися відеозапис та фото-
фіксація, з матеріалами 
яких можна ознайомити-
ся на веб-сторінці НДІУ 
(досяжне за адресами: 
https://goo.gl/dhf2ef та 
https://goo.gl/HW1uYs).

Олег ЧИРКОВ 
науковий співробітник відділу  

української етнології НДІУ
Юрій ФІГУРНИЙ 

кандидат історичних наук, завідувач 
відділу української етнології НДІУ 

Денис ТОЛОЧКО 
кандидат історичних наук,  

вчений секретар НДІУ
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АМЕРИКА УКРАЇНОЗНАВЧА

Член редколегії нашого журналу професор і журналіст Микола Тимошик повер
нувся із двомісячного наукового стажування у США. Там він читав лекції та зби
рав матеріали для свого нового дослідження «Українська книга і преса у Сполучених 
Штатах Америки», заодно вів щоденникові записи, в яких, зокрема, спробував сві
жим і небайдужим поглядом осягнути сучасну українську Америку.

Основи журналістики для Стемфорда 
в українському виконанні

Моє наукове стажування в США 
почалося з незвичної пропозиції отця-
ректора знаного в світі st Basil’s College 
в Стемфорді Романа Малярчука прочи-
тати курс основ журналістики для май-
бутніх священиків. 

Втім у діаспорі саме священики були 
першими журналістами. Та й знамениту 
американську газету «Свобода», історію 
якої тепер досліджую, заснував і редагу-
вав отець Гр. Грушка. 

Цікавими й допитливими вияви-
лися мої перші стемфордські слуха-
чі  – майбутні духовні провідники аме-
риканських українців, які навчаються 
в коледжі ім. Св. Василія. Цей коледж у 
західному світі знаменитий тим, що був 
заснований у 1933 р. за зразком класич-
них американських коледжів і незабаром 
після відкриття отримав від уряду штату 
право готувати бакалаврів гуманітарних 
дисциплін. Чимало випускників-укра-
їнців ставали згодом студентами пре-
стижних університетів США, а також 

Професор Микола Тимошик виступає з мультимедійною доповіддю в Стемфорді  
на Міжнародній науковій конференції з нагоди 125-ліття кардинала Йосипа Сліпого
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на стипендії громади їхали навчатися в 
Європу – до Римського та Інсбрукського 
університетів, що додавало авторитету 
цьому навчальному закладу.

Упродовж кількох тижнів це місце 
стало для мене джерелом наукового і 
творчого натхнення: тут читав лекції, 
збирав архівні матеріали для своєї нової 
книги, збагачувався мудрістю багатьох 
земляків, пізнавав чужину.

Направду хочеться низько вклони-
тися оберегам українського духу, що 
віддавна «поселилися» на одинокій горі 
Стемфорда неподалік Атлантики довкола 
дивовижної краси замку. Вкрай важливо 
окремо сказати дещо про цей замок.

Ця чи не найдорожча споруда, збу-
дована на початку ХХ  ст. у англійсько-
му стилі вікторіанської епохи, належала 
одному з найбагатших американців. У 
30-х роках ХХ ст., завдячуючи мудрості 
й патріотизму владики В. Богачевського, 
господарями завидної посілості стали 
українці. Відтоді довкола гори розбуду-
валося дивне Українське Село. А в цьому 
Селі – такі знакові для своїх і чужинців 
українські домінанти: Музей, Архів, бі-
бліотека, церква св. Володимира, креди-
тівка, редакція двомовної газети «Сівач-
sower», управа єпархії УГКЦ, недільна 
українська школа і Семінарія-Коледж. 

У замку, де розміщується Україн-
ський музей-архів,  – неповторна ко-
лекція виданих у різних країнах сві-
ту друкованих видань із різних сфер 
українознавства. Кількісно це понад 70 
тисяч одиниць книжок, а також тися-
чі одиниць грамплатівок, фотографій, 
потужні нумізматична і філателістична 
колекції, унікальна збірка українських 
листівок. Колекція стало поповнюється 
й нині. Тут і довкола говорять здебіль-
шого українською. 

Привертає до себе увагу і столітній 
дуб, «українізований» небайдужими 
хлопцями зі Львова, що працювали тут. 
Ці львівські робітники-патріоти спеці-
ально виготовили і прикріпили на його 
крону величезний золотистий Тризуб, 
що видно його зусібіч із замкової гори. 
Хто їде цієї частиною штату, не можуть 
оминути цього дуба, дивуються, цікав-
ляться, розпитують. 

Український Пантеон в  
американському Бавнд-Бруці

Український Національний Панте-
он уже давно існує, але далеко від Бать-
ківщини. Щойно побував тут: околиця 
містечка south Bound Brook (штат Нью-
Джерсі, США).

Ідея створення храму-пам’ятника 
могилам знаних і незнаних українців, як 
і цвинтаря при ньому померлих на чу-
жині земляків, що походять з усіх куточ-
ків України, зародилася в діаспорі дав-
но. А почала втілюватися 1951  р., коли 
Церковна Рада (а нині Митрополія УПЦ 
США) узгодила план купівлі 57 акрів 
землі. Уряд штату затвердив план по-
сілості під Український Пантеон 1954 р. 
На святу справу українці з усього світу 
відтоді стали вносити щедрі пожертви. 

У центрі – дивовижної краси церква-
пам’ятник Андрія Первозваного, попе-
реду – княгиня-державниця Ольга. Тут – 
мавзолей опікуна проекту митрополита 
Мстислава Скрипника.

Знаковим є хрест-пам’ятник борцям 
за волю України – високий, із ясного гра-
ніту. На ньому викарбувані герб України 
та відзнаки українських національних 
армій. 1970 р. сюди перевезли з паризької 
могили С. Петлюри первісний надгробок.

На середину 80-х років тут уже було 
2,5 тис. поховань. З-поміж них  – Тарас 
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Бульба-Боровець, Андрій Лівицький, 
Володимир Дорошенко, Борис Мартос, 
Дмитро Донцов, Володимир Січин-
ський, Євген Маланюк, Василь Барка, 
Оксана Лятуринська... 

Ієрархи, державники, діячі культури, 
літератури, науки, мистецтва. УНРів-
ці і гетьманці, бандерівці і мельниківці, 
упівці і дивізійники, православні і гре-
ко-католики... Вони різного походження, 
переконання, віри. Але одне мали спіль-
не  – любов і вірність Матері-Україні. А 
ще – бажання бути вільними та здобути 
свободу і справедливість Старому Крає-
ві. Лише тут, у чужій землі, спізнали спо-
кій і примирення. Припинили сварки й 
дискусії... Винесли гіркі уроки історії.

Щороку у Провідну неділю, за тиж-
день після Пасхи, Пантеон «оживає». 
Приїздять сюди зі всієї Америки сотні, 
тисячі українців, аби пом’янути тих, ким  
би мав пишатися цілий народ по обидва 
береги Дніпра, а молодь – черпати ідеали. 

Митрополит Липківський  
через 90 літ від часу його  

розстрілу за вказівкою Кремля

Величним пам’ятником у Бавнд-
Бруці (штат Нью-Джерсі), одним із 
численних свідчень українського духу 
в західній діаспорі, американські укра-
їнці нагадують нам про ще одного не 
поцінованого достойно на Батьківщині 
велета нації – митрополита Василя Лип-
ківського. 

Бог послав його нам якраз у вершин-
ний момент Української революції, коли 
відроджувати державу не можна було 
без своєї національної церкви. Сплеск 
автокефального руху по всій Україні під 
його орудою на початку 20-х років мину-
лого століття – то реакція народу на на-
гальну природну потребу звертатися до 
Бога рідною мовою. 

Цей рух настільки налякав москов-
ських займанців, що вони скоро ви-
рішили знищити і саму УАПЦ, і його 
першоієрарха. І нехай на совісті віч-
них опонентів українського в Україні 

Головний символ Українського Пантеону  
в Бавнд-Бруці — церква-пам’ятник  

св. Андрія Первозваного

Митрополит Василь Липківський  
з американської землі й сьогодні  

закликає українців стверджувати  
в Україні Українську церкву



267Українознавство №3 (64) 2017

Тимошик М. Америка українознавча

залишаються уїдливі закиди щодо «са-
мосвята» та «політикана». Митрополит 
Липківський покладену на нього Богом 
історичну місію виконав достойно. І так 
же достойно пішов на свою Голготу. 

Таку Голготу великого українця в ім’я 
свого народу й увічнили своїм чесно за-
робленим коштом наші земляки в Аме-
риці. Це – один із знакових пам’ятників 
Українського Пантеону тут, у Бавнд-
Бруці. 

Маємо завдячувати нашим землякам 
у США також і за те, що вони фактично 
порятували написаний воістину не лише 
рукою, а й кров’ю серця Липківсько-
го рукопис історії церкви. Йдеться про 
його «Відродження Української Церк-
ви», яку тут двічі перевидавали і таким 
способом зберегли її для України.

Найповніше у світі зібрання  
«бандерівської» преси 

Це – направду один із феноменів не-
знищенності українського духу.

1948  р. в одному з таборів україн-
ських скитальців, у німецькому Блюм-
берзі, юний педагог і редактор із Січес-
лава Леонід Бачинський носився з 
думкою зібрати і зберегти все, що 
заборонялося радянським режи-
мом на рідних землях. Так, із-поміж 
іншого, постала тоді й перша збір-
ка таборової преси як голос не-
впокореної частини українців, що 
втекла від комуністичного «раю» в 
поруйновану війною Європу. 

З розформуванням «плянети 
Ді-Пі» (за У. Самчуком) збірка опи-
няється в Канаді, а Бачинський – в 
Америці. Тут, у Клівленді, він зано-
во починає втілювати свою мрію: 
створювати своєрідну Книжкову і 
Пресову Палату українців вільного 

світу, де навіки зберігатимуться так зва-
ні сигнальні примірники українського 
друкованого слова, втілені в газеті, жур-
налі, книзі. 

Незабаром з усіх кінців світу, де за-
початковувалося організоване україн-
ське життя, стали надходити сюди такі 
примірники.

15 серпня 1966 р. уряд Огайо реєструє 
приватну установу під назвою «ukrainan 
muzeum-Archives, Inc.» із правом звіль-
нення від податків. Тепер уже офіційно 
тут почалося не лише збирання колекції, 
а й розгорнулася інформаційна, видав-
нича, просвітницька діяльність. 

Пресовий відділ Музею-Архіву за 
чверть століття керування ним ще од-
ним мрійником-емігрантом Олексан-
дром Фединським розрісся в 60-ті роки 
до рівня найголовнішого зібрання пе-
ріодичних видань світового українства. 
І коли 1981  р. передчасно помер її хра-
нитель, українська громада зрозуміла, 
що справу батькового життя може поря-
тувати, продовжити і ствердити тільки 
його син. Андрія Фединського, успіш-
ного політика і менеджера при Конгресі 

Український Музей-Архів у Клівленді
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США, земляки фактично «витягнули» з 
кола вашингтонського істеблішменту і 
спонукали взятися кермувати цим спе-
цифічним «українським возом», обтяже-
ним безцінним духовним скарбом цілої 
нації. 

За дні моєї праці в цьому архіві пан 
Андрій радо відкривав усі без винятку 
найдавніші, найцінніші, найнеповторні-
ші за змістом теки, глибоко розуміючи, 
що вони таки колись мають «заговори-
ти» з-під пера небайдужого дослідника 
до українців материкової України.

Вражений побаченим, зібраним і 
осмисленим, залишаю український Клів-
ленд із наміром щиро, захопливо і прав-
диво описати цю дивовижну й фактич-
но незнану в Україні планету діаспорної 
преси, яку всі підрадянські роки вороги 
українства називали «ворожою», «націо-
налістичною», «петлюрівською», «банде-
рівською». 

Українське Село  
в американській Пармі

Предивний факт: у місті Парма, що 
в штаті Огайо, є територія, яку назива-
ють Українське Село (ukainian Village). 
І ця назва не народно-побутова, 
а офіційна. Таке рішення 2008 р. 
прийняла влада «за вагомий вне-
сок української громади у розбу-
дову Парми». А ініціаторами ідеї 
стали парафіяни церкви св. Во-
лодимира УПЦ на чолі з парохом 
І. Наконечним.

Перші українці поселилися в 
цьому штаті наприкінці ХІХ  ст. 
Вважається, що початок громади 
заклала тут родина Футеїв, яка 
знайшла прихисток у старому 
приміщенні автопарку Клівленда 
1902 р. Тут, у центрі старого міста, 

що отримало назву Тремонт, 1910 р. ор-
ганізовані в першу громаду українці 
звели величну церкву св. Петра і Павла. 
1920 р. придбали двоповерхове з колона-
ми приміщення, що до 60-х років ХХ ст. 
виконувало функцію Українського На-
родного Дому. У 30-х роках ХХ  ст. ви-
купили триповерховий будинок, у якому 
розмістилася патріотично-спортивна 
організація «Пласт», а згодом  – Україн-
ський музей-архів у Клівленді, який пра-
цює донині. 

Після Другої світової війни, з роз-
витком сусідньої із Клівлендом Парми, 
туди перемістилися й духовний та про-
світницький центри українців. Терито-
ріально Українське Село у Пармі  – це 
кількакілометрова ділянка вздовж Стейт 
Роуд та двох сусідніх вулиць  – Туксідо 
Авеню та Грантвуд Драйв. Згодом місто 
подарувало українцям ділянку, де вони 
заклали Український парк, між двома 
українськими церквами  – св. Йосафата 
(УГКЦ) та св. Володимира (УПЦ). До 
слова, церква св. Йосафата – кафедраль-
на, виконує функцію головного собо-
ру Пармської єпархії, що з оновленими 
п’ятьма куполами, школою, актовою 

Пам’ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років  
в Україні в центрі Українського Села в Пармі
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залою на 1000 чоловік, клубом та служ-
бовими приміщеннями формує своєрід-
ний центр села.

Більшість крамниць, ресторанів, 
офісів адвокатів та різних бізнесових 
установ тут належать українцям. Є тут і 
свій банк «Самопоміч», аптека, похорон-
не бюро, страхове агентство. Туристич-
на «ukraine-express» має свої автобуси. 
Через цю агенцію земляки пересилають 
в Україну численні посилки родичам. 
Завжди багатолюдним є продмаг, який 
відкрив ще у 1970  р. Юрко Сало. Нині 
власником є його син, також Юрко. Ви-
ходить українська газета, мовить україн-
ське радіо.

Від вересня 2009  р. в Українському 
Селі Парми на День Незалежності про-
ходять щорічні паради українців. 

Шість україномовних церков  
в одному місті і п’ять – на  

його околицях 
У Пармі, що в глибинці штату Огайо, 

аж шість церков, де мовою богослужб є 
українська. Вони різних кон-
фесій, але в кожній із них 
моляться за Україну, за нашу 
єдність і перемогу в росій-
сько-українській війні. 

Матернім для всіх цих 
церков є найстаріший україн-
ський храм УГКЦ – св. Петра 
і Павла, заснований 1902  р. у 
сусідньому Клівленді. Його 
громада знана двома фактами. 
Перший: вірян церкви насна-
жив і благословив сам Андрей 
Шептицький, який спеціально 
приїздив сюди зі Львова 21 ве-
ресня 1910 р. Другий: «петро-
павловці» зібрали й подару-
вали своїм землякам у Пармі 

150 тис. дол. для побудови там першого 
храму  – св.  Андрія. Новоутворена па-
рафія швидко зібрала ще 450 тис. дол. і 
1967 р. цей храм освятили. 

У дружної й великої громади Св. По-
крови – також своя гордість. Її заснуван-
ня пов’язане з десятиріччям повернення 
із сибірських таборів майбутнього кар-
динала греко-католиків Йосифа Сліпого. 
Тут він був двічі: 1973 р., коли освячував 
наріжний камінь будови, і через три 
роки, коли здійснював чин патріаршого 
освячення нового храму. 

Найбільша і найвеличніша церква у 
Пармі – св. Йосафата. Будувати її поча-
ли ще 1949 р., а оновлену, п’ятикупольну, 
споруду освятили в рік тисячоліття 
хрещення України  – 1988  р. 1983  р., у 
зв’язку із збільшенням числа вірних 
УГКЦ в Америці, Ватикан прийняв рі-
шення про утворення в цій країні чет-
вертої єпархії. Центром була обрана 
Парма, а кафедральним собором відтоді 
стала ця церква. Нині тут  – резиденція 
владики Пармського Богдана Данила, а 

Церква Св. Володимира  
в Українському Селі міста Парми
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настоятелем собору є отець Богдан Ба-
рицький. Поруч із собором  – недільна 
школа українознавства, громадська зала 
на 1000 чоловік, приміщення гуртків для 
дорослих і дітей. 

Собор св. Володимира  – православ-
ний і з 1996 р. виконує роль катедраль-
ного (УПЦ США, предстоятель архієп. 
Данило (Зелінський)). Громада засно-
вана ще 1924 р. емігрантами із Західної 
України. Первинно  – в Клівленді, а з 
1954 р. перемістилася в Парму. Нова бу-
дова – з 1966 р. До 60-річчя Голодомору 
1932–1933 рр. прихожани храму зібрали 
кошти і побудували поруч пам’ятник 
жертвам цього штучно інспірованого 
Москвою загальнонаціонального лиха. 
Як повідомив протоієрей Михайло Гон-
тарюк, довкола собору вирує українське 
життя: в школі українознавства навча-
ється нині понад 200 дітей, працюють 
гуртки танців, гончарства, бандури та 
малювання. 

На початку 60-х років православних 
побільшало, тому 1963 р. в Українсько-
му Селі з’явився ще один храм – св. Ми-
коли. 

Є тут і євангелістська церква  – 
 УЦХВЄ, де українці моляться україн-
ською.

Український Університет  
на землі великого Вашингтона 

«Влюблятиму вас упродовж цього се-
местру у свій предмет»,  – так розпочав 
свою першу в житті лекцію зовсім юний 
викладач літературного редагування для 
нас  – другокурсників Київського жур-
факу. Було це у вересні 1974 р. І тим ви-
кладачем виявився нинішній президент 
і співзасновник Українського Універси-
тету (ukrainian university) у Вашингтоні 
Володимир Григорович Іваненко.

Ми не бачилися майже чверть сто-
ліття, відколи мій навчитель справжньої 
журналістики, а не сухої, нудної, скомпі-
льованої з гібридних текстів і відірваної 
від реалій життя її суто «комунікаційно-
каналізаційної» теорії, переїхав до Аме-
рики. 

Професор Іваненко не лише сповна 
показав несподівано розмаїтий Україн-
ський Вашингтон, а й відразу залучив до 
проектів Університету. З-поміж інших і 
найперший – формування нового науко-
вого збірника.

Зустріч на Бродвеї  
майже через 40 літ

Петро Кравцов  – мій однокурсник 
і одногрупник. Не бачилися з ним від 
1978  р., коли роз’їхалися з Києва з но-
венькими дипломами журналістів у 
різні кінці України: я – на Буковину, Пе-
тро – до Криму. А зустрілися щойно… на 
нью-йоркському Бродвеї. 

Петро вже американець. Але три лю-
бові залишилися в ньому незмінними: 
Україна, обрана професія і… штанга.

На лацкані його піджака відразу по-
мітив наш золотистий Тризуб на синьо-
му фоні. В Україні Кравцов був відомим 
спортивним журналістом і славетним 
штангістом, автором захопливої кни-
ги про цей улюблений ним вид спорту. 
Саме штанга дала йому друге дихання в 
Нью-Йорку. Тут він уже означив близько 
30 нових своїх рекордів. Тренує на Бру-
кліні групу молодих штангістів, їздить 
на національні чемпіонати. 

Американець із полтавського села 
Крячківка… кобзарює в Огайо 
Таки сенсація: 23-річний мешка-

нець Кароліни з освітою піаніста Юрій 
змінює батькове прізвище Brewer на 
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материне Фединський (каже, що перева-
жили українські гени) й вирішує посели-
тися в Україні. 

Революцію гідності зі своєю кобзою 
провів на Майдані, одружився з полтав-
кою Марією й будує хату в селі Крячків-
ка під Пирятином. Ще  – створює коб-
зарську школу, організовує фестивалі, 
ростить із дружиною сина і трьох до-
ньок.

З цим дивовижним американським 
українцем, веселим, розумним, талано-
витим, зустрівся в Клівленді і щойно 
став свідком його тріумфу – один із чис-
ленних своїх американських концертів 
він дав у переповненій залі тутешньо-
го Українського музею-архіву. Звуча-
ла українська кобза, лунали українські 
пісні.

«Свячене» в Пармі
По-різному проводять другу неділю 

після Пасхи українці в Україні і діаспорі. 
Тут, в Америці, українські греко-ка-

толики віддавна відзначають о цій порі 

«свячене». Приємно вразило, як 
проходить таке дійство в Пармі в 
катедральному соборі св. Йосафата. 
Зранку  – величава служба під про-
водом владики Пармського Богдана 
Данила. А після причастя всі, ціли-
ми родинами, йдуть до актової зали, 
що зведена поруч собору. Вона вмі-
щує майже 1000 чоловік. 

Обід супроводжується подяч-
ними словами владики, виступами 
учнів школи українознавства, вру-
ченням писанок активістам грома-
ди з рук настоятеля собору Богдана 
Барицького. Тут, за тисячі кіломе-
трів від рідного дому, направду по-
чуваєшся українцем.

Чомусь подумалося про роз-
віяних вітрами на всі світи українців. 
Особливо про тих, що вижили, організу-
валися, ствердили поміж чужинців свої 
найкращі чесноти  – працьовитість, по-
божність, любов до України. 

«Український культурний город»  
у Клівленді

Так називають американські українці 
частину Федерації Парків Культури, що 
розташована у західній частині бульвару 
Мартіна Лютера Кінга в Клівленді. Ще у 
1928 р. українці мріяли облаштувати за-
тишне місце в національному стилі. Реа-
лізувати ідею вдалося 1940 р. На 2 черв-
ня мер Клівленда Г. Буртон призначив 
урочисте відкриття Українського парку. 

За даними тодішньої преси, сюди 
прибуло з різних кінців Америки понад 
вісім тисяч українців.

План парку розбитий у вигляді три-
зуба. Вхідна металева арка увінчувала-
ся державним гербом України періоду 
УНР, а з двох боків цієї арки відвідувачів 
вітали бронзові барельєфи двох великих 

Американець із полтавського села  
Юрко Фединський кобзарює в штаті Огайо 
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державників  – Богдана Хмельницького 
та Михайла Грушевського. Домінантами 
цього дивовижного зеленого острова 
на околиці урбанізованого мегаполіса 
стали три бронзові пам’ятники: Воло-
димиру Великому, Тарасові Шевченку, 
Іванові Франку (скульптор Олександр 
Архипенко). 

1961 р. тут з’явився ще один символ 
України  – бронзовий пам’ятник Лесі 
Українці, виконаний скульптором світо-
вої слави Михайлом Черешньовським. 
Юна Леся стоїть на повен зріст, у руках 
тримає квітку ломикамінь, адже ця квіт-
ка символізує долю поетки. Кошти на 
пам’ятник (10 тис. доларів) українці зби-
рали сім літ. 

Учасник того дійства О. Гайський 
згодом напише в «Календарі УНС» 

(випуск за 1961 р.): «Якби Леся Українка 
була поеткою повнодержавного народу, 
її чоло вкрив би лавровий вінець світо-
вого захоплення, її титанічний хід по 
верхів’ях людської думки був би предме-
том широкого подиву. Куди не сягала її 
буйна уява?! Які історичні нетрі, які да-
лекі світи сходила?!».

Ювілей колишнього  
«каторжника віри» 

Велелюдні заходи з нагоди 125-річ-
чя Йосифа Сліпого широко відзначали 
упродовж 2017  р. по всій Америці. Але 
найбільш до цього готувалися в Стем-
форді. 

Одну з перших заокеанських візита-
цій кардинал Йосиф Сліпий розпочи-
нав саме із цього, стемфордського, осе-
редку «науки, віри і світла». Тут добре 
пам’ятають його полум’яні промови, які 
відразу запалювали серця слухачів, все-
ляли віру, спонукали до дії.

Отож Міжнародну наукову конфе-
ренцію з нагоди ювілею легендарного 
кардинала було вирішено провести на 
базі Коледжу Св. Василія. Напередодні 
тут відбулася серія презентацій знятого 
в Україні телекомпанією «Живе телеба-
чення» документального фільму молодо-
го режисера Олени Машинської «Справа 
Рифи»  – про сфабриковану КГБ судову 
розправу Кремля над Йосифом Сліпим. 
Для цього запросили до Стемфорда зні-
мальну групу. Фільм показували в акто-
вій залі Колегії на двох сеансах – в обід 
і ввечері. Крім того, автори «Справи 
Рифи» демонстрували цю свою цінну за 
силою не знаної досі загалом правди ще 
в кількох населених пунктах штату, де 
мешкають українці.

Що ж до самої стемфордської кон-
ференції, то тональність і глибину 

Пам’ятник Лесі Українці на території 
«Українського Культурного Городу»
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Тимошик М. Америка українознавча

проблематики для обговорення тут за-
дали виступи двох доповідачів з України. 

Відомий історик професор Київсько-
го національного університету імені Та-
раса Шевченка Володимир Сергійчук 
привіз із собою щойно виданий у Києві, 
упорядкований ним же, збірник доку-
ментів із колишніх радянських спецфон-
дів, присвячений маловідомим сторін-
кам життя кардинала. Свою доповідь він 
окреслив так: «Незламність, воля і віра». 

Автор цих рядків представив слуха-
чам мультимедійну розповідь на досі не 
розроблену дослідниками тему «Часопис 
«Вісті з Риму»: доба Йосифа Сліпого». 
Рідкісні документи з цієї теми віднай-
дені ним під час наукового стажування 

в архівах Рима і Стемфорда. У рамках 
конференції відбулася також презента-
ція нового дослідження: М. Тимошик. 
«Українська книга і преса в Італії». Осно-
ва цієї книги – історія видавничої й пре-
сової діяльності Українського католиць-
кого університету в Римі, створеного 
Йосифом Сліпим 1963 р. 

Урочистості, непроминальності по-
дії слугувало те, що ведучий конференції 
отець-ректор Роман Малярчук запро-
понував «Молитву за прославу Слуги 
Божого Патріарха Йосифа Сліпого» і до 
її виголошення запросив владику Стем-
фордської єпархії Павла Хомницького. 
Усіх присутніх зворушило також слово-
спогад про кардинала владики Василя 

Лостена  – багатолітнього очільника 
єпархії, щедрого мецената Україн-
ського музею-архіву та бібліотеки у 
Стемфорді.  

Зважаючи на вагу і значення цієї 
конференції, її інформаційну, ви-
ховну і пізнавальну цінність, керів-
ництво Колегії Св. Василія подбало 
про відеозапис конференції. Отож і 
головні доповіді, і виступи учасників 
зможуть прослухати й побачити всі 
бажаючі.

Видається цілком очевидним, що 
пошанування видатних провідників 
нації у такий спосіб, як це зробили 
у Стемфорді, заслуговує поширення 
в інших осередках організованого 
українського життя нашої діаспори.

Київ  – Нью-Йорк  – Стемфорд  – 
Вашингтон  – Клівленд  – Парма  – 
Бавнд-Брук – Детройт – Київ

Микола ТИМОШИК
доктор філологічних наук,  

професор, журналіст
Писанка біля Українського Музею-Архіву  

і бібліотеки у Стемфорді



274 №3 (64) 2017 Ukrainian Studies

РЕЦЕНЗІЇ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ

На цьогорічний 9 день жовтня при-
падають сумні роковини: десять років 
тому, у 2007-му, відійшов у засвіти Ана-
толій Погрібний – людина, чин якої по-
єднував таке різнобарв’я покликань і 
репрезентацій, що важко навіть визна-
чити, яку ж із них варто назвати першою. 
Високого карбу літературознавець, фа-
ховий лінгвіст, етнопсихолог, педагог, 
блискучі лекції з української літератури 
якого в Інституті журналістики Київ-
ського університету збирали студентів 
чи не з усіх гуманітарних факульте-
тів, один із фундаторів сучасної школи 
українознавства, а ще громадський діяч 
і політик (ініціатор створення Това-
риства української мови («Просвіта»), 
один з організаторів першого підняття 
національного прапора над Київрадою 
липнем 1990-го та координатор допо-
моги голодуючим студентам, фундатор 
Конгресу Української інтелігенції, фак-
тичний керівник «спілчанського» про-
тестного штабу під час Помаранчевої 
революції), академік Академії наук ви-
щої школи України, Вільної Української 
Академії Наук (Нью-Йорк), дійсний 
член НТШ – перелік цей вільно продо-
вжувати і продовжувати. І за кожною з 
цих позицій – огром продуманого, пере-
житого, зробленого. Але найперше він 
був Анатолієм Погрібним – людиною, 
якій боліла Україна, яка снила і жила 
нею, ставши загальновизнаним мораль-
ним авторитетом для цілого українсько-
го загалу.

У 90-ті його називали «народним 
професором». Називали не випадково – 
така інтенсивність поєднання доглибної 
науковості та офірного громадського 

служіння притаманна була тоді тіль-
ки Анатолію Погрібному. Бо й направ-
ду: саме він першим у постсталінську 
добу повносило «вписав» у координати 
українського письменства та культури 
творчість замовчуваного доти Бориса 
Грінченка (належало б тут згадати до-
брим словом і монографію Анатолія По-
грібного «Борис Грінченко: нарис життя 
і творчості», і упорядкований ним у «Бі-
бліотеці української літератури» дво-
томник письменника та драматурга), 
саме йому належить пріоритет у ново-
му, засадничо «не-совєцькому» прочи-
танні творчості українських класиків, 
найперше ж – Івана Нечуя-Левицького, 
Трохима Зінківського, Якова Щоголева, 
Івана Манжури, Павла Тичини, Олеся 
Гончара, саме він повертав у «материко-
ву» Україну творчість Докії Гуменної та 
увесь практично корпус текстів класика 
національної педагогіки XX ст. Григо-
рія Ващенка, він, у суті речі, першим у 
незалежній Україні поновив притаман-
ний ще Сергію Єфремову тип «грома-
дянсько-публіцистичного» літерату-
рознавства, прогностично окресливши 
наративні та екзистенційні координати 
«третьої хвилі» українського літератур-
ного відродження. І водночас  – саме 
Анатолій Погрібний, якого на вимогу 
патріотичної громадськості влада ви-
мушена була після розпаду СРСР при-
значити першим заступником міністра 
освіти, упродовж свого надто коротко-
тривалого (від травня 1992-го по ли-
пень 1994-го) урядування розробив і 
запровадив зорієнтовану заразом на 
гуманістичні та україноцентричні сві-
тоглядні домінанти програму «Освіта. 

ДЕСЯТЬ РОКІВ  
ІЗ ПАМ’ЯТТЮ ПРО АНАТОЛІЯ ПОГРІБНОГО
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Десять років із пам’яттю про Анатолія Погрібного

Україна XXІ ст.» та Концепцію на-
ціонального виховання, українізу-
вавши (і то добровільно, за згодою 
батьків) кілька сотень шкіл найпер-
ше в Києві, а потім по цілій Україні 
та розпочавши системну працю з 
переведення вищої школи на укра-
їнську мову викладів (процес цей, 
на жаль, після його вимушеної від-
ставки було перервано), саме Ана-
толій Погрібний як засновник і го-
лова Всеукраїнського педагогічного 
товариства ім. Григорія Ващенка 
розбудував мережу національно-
патріотичної перепідготовки педа-
гогічних кадрів, саме він, зрештою, 
був «рушієм» практично всіх натоді 
масових громадських акцій в обо-
роні національних констант укра-
їнського культурного простору. 
Можна без перебільшення стверди-
ти, що «народний професор» в од-
ній особі виконував ті функції, які 
у розвиненому суспільстві виконували 
цілі академічні та культурно-просвітні 
інституції.

Вражаючим духовим звершенням 
Анатолія Погрібного стала започатко-
вана ним влітку 1997-го на Українсько-
му радіо авторська програма «Якби ми 
вчились так, як треба», феномен якої в 
координатах модерного націєтворення 
на зламі століть ще маємо в належний 
спосіб осмислити. Власне, це була у той 
час не стільки радіопередача, скільки 
постійно діючий щотижневий «радіо-
майдан», на якому зустрічалися люди зі 
всієї України, дискутуючи про актуаль-
ну політичну ситуацію та першоджерела 
української мови, історичну спадщину 
Київської Русі та проблеми реабіліта-
ції УПА, статус Чорноморського фло-
ту і перспективи євроінтеграції… І 

надходили листи – щотижня не менше 
сотні слухацьких відгуків на попере-
дні радіопересилання. Скільки тисяч 
їх пройшло через його руки за всі роки 
виходу передачі – не знав, певно, і сам 
Анатолій Григорович. І кожен треба 
було прочитати, розібравши чужий по-
черк, найцікавіші листи процитувати в 
ефірі, додавши до них відповідний ко-
ментар, – і належало робити це самому 
авторові програми, бо не було в нього 
ні укомплектованого штату помічників 
та секретарів, ні референтів, які клали б 
йому на стіл вже опрацьовані фрагменти 
із найцікавіших дописів. Натомість була 
в Анатолія Погрібного безмежна шана 
тисяч і тисяч його слухачів, які щоразу 
вщерть запов нювали велику – вона ще 
Центральну Раду пам’ятає! – залу в Бу-
динку вчителя під час його виступів… 
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З того циклу радіопередач і постала 
знана його серія книг, які піднеслися 
найпомітнішим явищем в українській 
публіцистиці схилку XX – поч. XXІ ст., – 
«Якби ми вчились так, як треба», «Роз-
мови про наболіле», «По зачарованому 
колу століть», «Раз ми є, то де?», «Жива 
душа Донбасівського краю». 2006-го 
Анатолій Погрібний був удостоєний за 
них Націо нальної премії України ім. Та-
раса Шевченка.

Науково-дослідний інститут укра-
їнознавства – то окремішній етап у 
його житті. 1994-го, коли «українізація 
від Погрібного» остаточно допекла чи-
новникам у високих кабінетах і коли 
Анатолію Погрібному «патріоти» з пе-
реляканими обличчями наполегливо 
порадили піти з посади першого заступ-
ника міністра («Прошу звільнити мене 
за власним бажанням, без власного на 

те бажання», – написав він у заяві), він 
прийшов у тоді ще Інститут україно-
знавства Київського університету. 
Прийшов із планами, ідеями, проекта-
ми, які не вдалося зреалізувати в кабі-
неті держслужбовця і які він почав вті-
лювати в життя вже разом із громадою 
українознавців, очоливши в Інституті 
відділ української літератури. Можна 
без перебільшення ствердити, що, почи-
наючи від того 1994-го, не було жодного 
інститутського заходу (круглого столу, 
курсів перепідготовки вчителів, між-
народного конгресу чи конференції), 
у якому б Анатолій Погрібний не взяв 
найактивнішої участі. Під його керівни-
цтвом здійснено було низку важливих 
проектів у царині і науковій, і педагогіч-
но-освітній, він став постійним автором 
часопису «Українознавство», він репре-
зентував Інститут в академічному сере-

до вищі української діаспори, ставши 
деканом факультету україністики 
Українського вільного університету 
у Мюнхені. А найголовніше – Ана-
толій Погрібний завжди без зайвих 
прохань ставив своє плече тоді, коли 
було по-справжньому важко.

9 жовтня представники відділів 
Науково-дослідного інституту укра-
їнознавства на чолі з директором 
Богданом Галайком були на Байко-
вому  – біля знаного всьому україн-
ському Києву козацького хреста із 
вирізьбленими на ньому соняшни-
ком та розкритою книгою. Поклали 
квіти. Помовчали. Згадали про те, 
скільки встиг зробити цей чоловік. І 
подумали про те, скільки ще всього 
належить зробити нам…

Відділ української  
філології НДІУ
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Шинкарик Ю. Свято друкованого слова

Вже 24-ту осінь поспіль Львів збирає 
видавців, письменників і усіх шануваль-
ників літератури. Цьогоріч Форум ви-
давців у Львові – книжковий ярмарок і 
Львівський міжнародний літературний 
фестиваль (так себе позиціонує органі-
затор ГО «Форум видавців») – відбувся 
13 – 17 вересня і став однією із найбіль-
ших книжкових подій Східної Європи. 
Усі, хто бодай трохи причетний до лі-
тературного процесу або ж його палкі 
шанувальники, вважають за необхідне 
відвідати у ці дні Львів. Звичайно, такі 
книжкові акції, які відбуваються в Укра-
їні, є ознакою культурного піднесення 
загалом і книгодрукування зокрема.

Щодо подій Форуму видавців – 2017, 
все-таки найбільш знаковою його поді-
єю є вручення премії «Найкраща книга – 
2017», на яку претендувало більше ніж 
100 номінантів. Найкращі книги обира-
ли три регіональних журі. Однак гран-
прі цього року не отримав ніхто, лише 
було визначено переможців у різних 15 
номінаціях.

16 вересня відбулася презентація 
культурно-мистецького проекту «Під 

зорею Пінзеля». Метою цього проекту є 
збереження та популяризація спадщини 
митця Іоана Георга Пінзеля  – відомого 
на весь світ українського скульптора, 
творчість якого припадає на середину 
ХVІІІ  ст. До акції було залучено моло-
дих та вже знаних художників, скуль-
пторів, літераторів та інших мистецьких 
діячів Тернопільщини, Львівщини, Іва-
но-Франківщини, творчість яких, або ж 
окремі їхні твори, інтерпретації чи пер-
форменси, присвячена Іоану Георгу Пін-
зелю. Також було презентовано Тарасом 
Демкурою, керівником цього проекту, 
друге видання альбому «Таїна Пінзеля». 
Участь у заході взяв Євген Нищук, який 
і відкрив це дійство. Демонстровано до-
кументальний фільм «Таїна Пінзеля  – 
від Бучача до Лувру», відбувся показ 
авторської колекції одягу прет-а-порте 
Арт-студії Івони Лобан «Пінзель. Львів. 
Бароко», наприкінці виступили львів-
ський гурт «rockoko» та співачка Оксана 
Муха.

Учасники та відвідувачі Форуму ви-
давців мали змогу взяти участь у ціка-
вих інтелектуальних дискусіях, де була 

можливість поділитися 
своїми думками з при-
воду тих чи інших пи-
тань. Розпочався тиж-
день дискусією у Палаці 
мистецтв, на якій було 
обговорено сучасний 
стан книжкового ринку 
України, а також тенден-
ції його розвитку. Члени 
Асоціації видавців ко-
жен по-різному вислов-
лювалися щодо цього, 
однак спільною стала 

СВЯТО ДРУКОВАНОГО СЛОВА
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думка, аби заборонити ввіз книж-
кової продукції з Росії. Також зна-
ковою стала дискусія «В’яз ні неого-
лошеної війни», у якій взяв участь 
колишній по літ в’я зень Юрій Яцен-
ко, де було обговорено проблеми, 
що стосуються політв’язнів, їхні 
нагальні потреби і допомога їм. На 
одній із дискусій Отара Довженка 
та Майкла Щура було порушено 
питання цензури в Україні, свобо-
ди слова та суспільного мовлення.

Резонансною стала презентація но-
вого роману Сергія Жадана «Інтернат» 
(роман про сучасну війну на Донбасі), 
яка відбулася в Оперному театрі і на яку 
письменник зібрав повну (!!!) залу гляда-
чів, шанувальників його творчості. Про 
такі події варто говорити, особливо на 
шкільних уроках літератури. Адже це – 
«нова українська література». 

На стенді видавництва «Джура» пре-
зентовано книгу д. і. н. Марини Гримич 
«Антропологія війни. Case study: Дивізія 
«Галичина»» (в-во «Дуліби», 2017), яка із 
суто антропологічного погляду розгля-
нула в монографії повсякденне життя, 
культурні, ритуальні практики та пове-
дінкові моделі українського військового 
з’єднання, що воювало в роки Другої сві-
тової війни на боці Німеччини, – дивізії 
«Галичина». Популярністю серед читачів 
користувалась книга співробітника Нау-
ково-дослідного інституту українознав-
ства, к. і. н. Олександра Хоменка «Есеї 
республіканської осени», у якій відбито 
культурне й політичне життя України 
останніх десятиліть.

Представниця видавництва Тетяна, 
яку ми зустріли на стенді-презентації у 
Палаці мистецтв, так висловилась про 
цю подію: «Форум видавців подарував 
мені можливість спілкування з відомими 

людьми, які багато досягли на творчій 
ниві, і звичайними читачами. Читачі, 
які приходили до стенда, з невдаваною 
цікавістю перегортали книги, запиту-
вали, ділилися враженнями від Форуму, 
переважно щирі та оптимістичні люди. 
Хтось шукав книжки з віршиками для 
онуків, хтось коментував книги на істо-
ричну тематику, а хтось просто ділився 
враженнями. Читачі та автори зробили 
ці «книжкові» дні незабутніми». 

Директор видавництва «Джура» Ва-
силь Ванчура у зв’язку з цим зауважив: 
«Форум видавців збирає людей, людей 
творчих, які, насамперед, мають мож-
ливість поспілкуватись. На Форумі ми 
зустрілись із друзями-видавцями, з яки-
ми співпрацюємо, та нашими читачами, 
тому в цьому є великий позитив. Важли-
во також те, що люди підходили і цікави-
лись книжками. Так, не все було ідеально, 
але головне, що така подія відбувається».

Це феноменально, що Форум ви-
давців об’єднує людей різних напрямів 
суспільного життя. Саме тому ця подія, 
яка є непересічним явищем культурного 
життя України, неминуче матиме своє 
продовження.

Юліана ШИНКАРИК 
молодший науковий співробітник  
відділу української філології НДІУ
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19 листопада 2017  р. в с.  Базар На-
родицького р-ну Житомирської обл. 
при підтримці Міністерства молоді та 
спорту України, Управління сім’ї, мо-
лоді та спорту Житомирської облдерж-
адміністрації, органів місцевого са-
моврядування, політичних партій та 
громадсько-політичних організацій 
відбувся Всеукраїнський патріотичний 
фестиваль «Герої Базару», присвячений 
96-й річниці ІІ-го Зимового походу воя-
ків Армії УНР та пам’яті 359-ти розстрі-
ляних тут полонених українських коза-
ків – учасників походу.

Після прибуття учасників цього ве-
лелюдного заходу із багатьох міст, се-
лищ, сіл України та гостей із Польщі 
(прибуло близько 500 осіб) об 11-ій го-
дині біля меморіалу пам’яті Героїв Ба-
зару розпочався мітинг-реквієм, потім 
відбулися молебень та панахида, висту-
пи кобзарів і лірників. На мітингу були 
присутні представники органів влади 
та місцевого самоврядування, науковці, 
місцеві жителі та учні Базарської шко-
ли, члени та прихильники 
політичних партій і гро-
мадських організацій, зо-
крема ВО «Свобода», ВГО 
«Спілка офіцерів України», 
КУН, ОУН, «Карпатська 
Січ», ОУН(д), ГО «Сокіл», 
Об’єднання українок «Яво-
рина» та ін., курсанти та лі-
цеїсти військових навчаль-
них закладів, військові 
реконструктори та пред-
ставники громадськості.

У своєму виступі ста-
роста с.  Базар Олександр 
Бутько подякував усім 

присутнім та наголосив, що такий захід 
варто зробити щорічним, оскільки події 
тієї вже далекої доби нагадують новим 
поколінням українців, як виборювалась 
свобода і незалежність рідної землі.

Єпископ Житомирський і Овруць-
кий УПЦ КП Паїсій відслужив панахи-
ду за загиблими вояками  – учасниками 
 ІІ-го Зимового походу – та всіма, хто за-
гинув за волю України.

Голова Житомирської облдержадмі-
ністрації Ігор Гундич зазначив, що пер-
ший пам’ятник меморіалу Героям База-
ру відкрили 6 серпня 2000  р., сучасний 
меморіал буде і надалі розширюватись 
і впорядковуватись, а в обласному бю-
джеті буде передбачена стаття видатків 
на його утримання в належному стані.

Голова Житомирської обласної ради 
Володимир Ширма сказав, що в облас-
ті вже відкрито більше 10-ти пам’ятних 
знаків воїнам Армії УНР і УПА. Нещо-
давно в Житомирі відкрили пам’ятник 
Івану Огієнку, а 27 жовтня цього року – 
Олегу Ольжичу.

ВШАНУВАННЯ ГЕРОЇВ БАЗАРУ
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Колишній політв’язень Василь Овсі-
єнко у своєму виступі детально розпо-
вів про передумови, початок, перебіг та 
закінчення ІІ-го Зимового походу і за-
значив, що хоча з військової точки зору 
цей похід закінчився поразкою, але мо-
рально українські вояки перемогли і 
своїм подвигом показали майбутнім по-
колінням борців за волю України, як до 
останнього подиху залишатися вірним 
великій меті – виборювати кращу долю 
своєму народу і захищати державну не-
залежність своєї Вітчизни. Також на 
мітингу виступили перший заступник 
ВГО «Спілка офіцерів України» полков-
ник Олександр Сушко, керівник Жито-
мирської обласної організації ВО «Сво-
бода», керівник фракції цієї партії в 
облраді Сидір Кізін, голова правління 
ГО «Українська ініціатива» Юрій Кос-
тенко, ліцеїст військової школи-ліцею 
ім. Івана Богуна Володимир Левік, пред-
ставники Товариства «Чорних запо-
рожців» у Польщі (нащадки вояків цієї 
військової частини Армії УНР, які після 
переходу останньої в листопаді 1920  р. 
на територію другої Речі Посполитої за-
лишились проживати в цій державі) На-
талка і Петро Кіхи, голова КУН Степан 
Брацюнь та інші учасники.

На концерті-реквіємі вшанування 
героїв Базару виступили бандуристи Ва-
силь Лютий, лірник Михайло Хай, коб-
зар Святослав Силенко, керівник гурту 
«Хорея Козацька» кобзар Тарас Компа-
ніченко.

Відрадно відзначити значну кіль-
кість присутніх на заході представни-
ків українських військових структур: 
військовослужбовців Збройних сил 
України, курсантів Військового інсти-
туту КНУ імені  Тараса Шевченка, ліце-
їстів Військової школи-ліцею ім.  Івана 

Богуна, інших військово-навчальних за-
кладів. На початку і після закінчення мі-
тингу-реквієму у виконанні військового 
оркестру лунав Державний гімн «Ще не 
вмерла України…» та прозвучав трира-
зовий салют з автоматичної зброї, яким 
вшанували загиблих українських воїнів.

У рамках фестивалю в приміщен-
ні Базарського навчально-виховного 
комплексу «ЗНЗ І–ІІІ ступенів  – ДНЗ» 
за участю науковців-істориків, крає-
знавців, учителів, артистів, реконструк-
торів, учнів місцевої школи та всіх не-
байдужих відбувся історичний диспут 
на тему «Другий Зимовий похід Армії 
УНР  – спроба відновлення української 
державності», присвячений 100-річчю 
Української національно-демократичної 
революції 1917–1921 рр.

Вела захід к.і.н., старший науковий 
співробітник відділу історичних студій 
Науково-дослідного інституту украї-
нознавства МОН України Тетяна Швид-
ченко.

Режисер фестивалю, керівник мис-
тецького об’єднання «Глечик» та гурту 
«PoliКарп» Валерій Гладунець зазначив, 
що такі фестивалі мають велике значен-
ня для патріотичного виховання дітей та 
молоді і було б доцільно проводити їх і в 
майбутньому.

Сидір Кізін у своєму виступі сказав, 
що планує надати власні кошти на кон-
сервацію, а в майбутньому і відбудову 
покинутого, але ще добротного будинку, 
що знаходиться неподалік меморіалу. В 
цьому будинку планується розмістити 
музей, присвячений ІІ-му Зимовому по-
ходу. 

Науковий співробітник відділу іс-
торичних студій НДІУ Сергій Губський 
розповів про військово-політичну ситу-
ацію для уряду й Армії УНР в еміграції в 
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1921 р., продовження боротьби за неза-
лежність України, повстанську бороть-
бу в захоплених більшовиками укра-
їнських землях та підготовку, власне, 
цього збройного виступу, який плану-
вався ще влітку, але з ряду причин був 
здійснений тільки в листопаді. Промо-
вець зазначив, що коли ми говоримо 
про історичні події, зокрема про події 
Української революції 1917–1921  рр., 
досліджуємо їх перебіг, причини та на-
слідки, маємо це робити неупереджено 
й об’єктивно.

Олександр Стець, представник Т-ва 
«Чорних запорожців» з Перемишля 
(Польща), нащадок українського вояка 
з цього військового формування Армії 
УНР, розповів про долі деяких колиш-
ніх українських вояків та цивільних, які 
опинились в еміграції в Польщі. 

У виступі Василя Ільчишина (с. Во-
роньків Бориспільського р-ну Київ-
ської  обл.), представника Товариства 
«Чорних запорожців» з України, йшло-
ся про деталі бою Вороньківської сотні 
Армії УНР з більшовицьким військом 
на  р.  Трубіж 4–5 лютого 1919  р., долі 
місцевих вояків, перешкоди, які вже в 
незалежній Україні чинились колишнім 
компартійним керівництвом району та 
села вшануванню борців за волю Укра-
їни у Воронькові.

Відомий український етномузико-
лог, д-р мистецтвознавства, завіду-
вач відділу етномузикології Ін-ту 
мистецтво знавства, фольклористики 
та етнології ім.  М.  Т.  Рильського НАН 
України, професор кафедри музичної 
фольклористики Національної музич-
ної академії України ім. П. Чайковсько-
го Михайло Хай у своєму виступі ви ок-
ремив велику роль мистецтва, зокрема 

народної пісенної творчості, для зміц-
нення національної свідомості, збере-
ження історичної пам’яті народу. Потім 
М. Хай у супроводі ліри виконав декіль-
ка пісень. Також у мистецькій частині 
диспуту виступили музикант Костян-
тин Гай та кобзар Тарас Компаніченко з 
гуртом «Хорея Козацька».

З 17-ої до 21-ої години на головній 
сцені фестивалю (Центральний майдан, 
вул.  Шевченка, 98) відбувся концерт-
реквієм відомих українських музичних 
колективів:  «КораЛЛі», «PoliКарп», «Хо-
рея Козацька», «Тінь Сонця». Присутні 
на концерті як гості, так і місцеві жителі 
мали чудову нагоду почути прекрасні 
музичні твори.

Захід було проведено на виконання 
указів Президента України від 12 червня 
2015 року № 334 «Про заходи щодо по-
ліпшення національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді», від 13 жов-
тня 2015 року № 580 «Про Стратегію на-
ціонально-патріотичного виховання ді-
тей та молоді на 2016–2020 роки», від 22 
січня 2016 року № 17 / 2016 «Про заходи з 
відзначення 100-річчя подій Української 
революції 1917–1921 років», постанови 
Верховної Ради України від 23 лютого 
2017 року №  1908-VІІІ «Рекомендації 
парламентських слухань про становище 
молоді в Україні на тему: «Ціннісні орієн-
тації сучасної української молоді», роз-
порядження Кабінету Міністрів України 
від 30 листопада 2016 року № 898-р «Про 
затвердження плану заходів щодо націо-
нально-патріотичного виховання молоді 
на 2017 рік».

Cергій ГУБСЬКИЙ
науковий співробітник

 відділу історичних студій НДІУ
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